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 WAT IS DE BEDOELING?

Er wordt op Pro De Baander een aantal cursussen 
gegeven waarmee je een certificaat of diploma 
kunt halen. Deze cursussen heten branchegerichte 
cursussen.

Volgend schooljaar worden er weer 17 
branchegerichte cursussen gegeven. De bedoeling is 
dat de leerlingen van de bovenbouw gaan meedoen 
aan één of meerdere cursussen. Daarmee heb je 
later meer kans op een baan!

Op de keuzemarkt heb je je laten informeren over 
de cursussen en je kunt nu gaan kiezen. 
Vul het keuzeformulier (achterin dit boekje) in en  
geef die aan je mentor. Schrijf ook een motivatiebrief 
voor elke cursus die je kiest.

Op je nieuwe rooster zie je of je bent ingeroosterd 
voor de cursus van jouw keuze. Misschien hoor je dit 
voor de vakantie al.



 LET OP! KEUZE FORMULIER

Vul hier in welke cursussen je kiest. Oudere leerlingen hebben meer kans dat ze
ingeroosterd worden voor een cursus.
Als ze tenminste gemotiveerd zijn. De nieuwe 3e 
klassers mogen dit jaar ook al kiezen, bijvoorbeeld 
voor Schoonmaken, EHBO, Brood & Banket of 
andere cursussen waar stage nog niet verplicht is 
en de leeftijd niet meespeelt. 

In dit boekje vind je informatie over alle cursussen 
die volgend schooljaar op Pro De Baander worden 
gegeven, mits er voldoende belangstelling voor is. 
Daarbij zie je wat je er later mee kunt doen en
welke leerlingen er voor die cursus gezocht worden. 

Veel succes!

Naam

Klas

Geboortedatum

1e Keus cursus

2e Keus cursus

3e Keus cursus

4e Keus cursus
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 BELANGRIJK!!!

 CURSUS 17

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook 
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”, 
“geen pet op”, “mobieltjes uit”.

Daarnaast zijn er nog extra regels: 
• Je draagt de juiste werkkleding
• Je houdt rekening met veiligheidsregels
• Je maakt de hele cursus af
• Je maakt huiswerk voor de cursus
• Je doet mee aan proefexamens en aan 
 het officiële examen
• Je mag geen examen doen als je onvoldoendes 
 haalt en/of je leerkracht ontevreden is over je 
 werkhouding
• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen 
 in het vakgebied, bij onvoldoende stage tijd kun 
 je geen examen doen

Elke cursus wordt afgesloten met een examen. 
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.
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Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn voor het verzorgen van dieren. 
Bijvoorbeeld wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om. 
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak. Je moet stage lopen 
in de dierverzorging.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Van dieren houden
• Niet bang zijn om hard te werken
• Zelfstandig kunnen werken

Na het behalen van het examen krijg je
een certificaat erkend door de brancheorganisatie Aequor/SBB. Daarmee kun je makkelijker 
een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

DEZE CURSUS VOLG JE HET HELE JAAR, 1 DAG PER WEEK

WERKEN MET DIEREN

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken.	natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te koken.
•	 schoon en hygiënisch willen werken.
•	 het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)
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 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week
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 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week
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 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken.	natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te koken.
•	 schoon en hygiënisch willen werken.
•	 het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)
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 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 van dieren houden
•	 niet bang zijn om hard te werken
•	 zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week
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 CURSUS 18

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week
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 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week
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 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken.	natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te koken.
•	 schoon en hygiënisch willen werken.
•	 het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)
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 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 van dieren houden
•	 niet bang zijn om hard te werken
•	 zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week
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 CURSUS 16

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week
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 CURSUS 16

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken.	natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te koken.
•	 schoon en hygiënisch willen werken.
•	 het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)
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 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 van dieren houden
•	 niet bang zijn om hard te werken
•	 zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week
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 CURSUS 18

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week
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 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week
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 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken.	natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te koken.
•	 schoon en hygiënisch willen werken.
•	 het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)
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 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week
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 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week
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 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken.	natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te koken.
•	 schoon en hygiënisch willen werken.
•	 het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)
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 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 van dieren houden
•	 niet bang zijn om hard te werken
•	 zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week
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 CURSUS 18

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 5 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken.	natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te koken.
•	 schoon en hygiënisch willen werken.
•	 het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 5 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 van dieren houden
•	 niet bang zijn om hard te werken
•	 zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 20 -

 CURSUS 16

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken.	natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te koken.
•	 schoon en hygiënisch willen werken.
•	 het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 5 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 van dieren houden
•	 niet bang zijn om hard te werken
•	 zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 20 -

 CURSUS 18

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 5 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken.	natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te koken.
•	 schoon en hygiënisch willen werken.
•	 het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 5 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 5 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken.	natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te koken.
•	 schoon en hygiënisch willen werken.
•	 het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 5 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 van dieren houden
•	 niet bang zijn om hard te werken
•	 zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 20 -

 CURSUS 18

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 5 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken.	natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te koken.
•	 schoon en hygiënisch willen werken.
•	 het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 5 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 van dieren houden
•	 niet bang zijn om hard te werken
•	 zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 20 -

 CURSUS 16

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken.	natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te koken.
•	 schoon en hygiënisch willen werken.
•	 het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 5 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 van dieren houden
•	 niet bang zijn om hard te werken
•	 zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 20 -

 CURSUS 18

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 5 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week
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 CURSUS 16

cAterInGAssIstent



 CURSUS 16  CURSUS 1

- 20 - - 5 -

Korte informatie over de cursus
Voertuigen worden steeds ‘slimmer’ en milieuvriendelijker. Denk aan elektrische auto’s
en fietsen. Die technische vooruitgang maakt jouw werk als autotechnicus erg afwisselend
en uitdagend.

• Je volgt theorie en praktijklessen en maakt opdrachten uit werkboeken
• De praktijk leer je in de autowerkplaats op de Modemweg
• De onderdelen worden afgesloten met toetsen
• Je wordt voorbereid op de Entree opleiding assistent Mobiliteitsbranche

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Graag met hun handen werken
• Van sleutelen houden
• Plezier hebben in techniek

Na het behalen van het examen krijg je
een certificaat van school erkend door de branche organisatie Innovam. Daarmee kun
je bijvoorbeeld in een garagebedrijf of een ander technisch bedrijf aan de slag.

DEZE CURSUS VOLG JE HET HELE JAAR, 1 DAG PER WEEK OP HET MBO, SCHOOL VOOR TECHNIEK

AUTOTECHNIEK HULPMONTEUR

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11 EN 12

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 10 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11 EN 12

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 10 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen krijg je een 
landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vor
en -diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11 EN 12

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 10 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11 EN 12

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 10 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen krijg je een 
landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vor
en -diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11 EN 12

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 10 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11 EN 12

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 10 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen krijg je een 
landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vor
en -diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld wieden, schoffelen, 
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haag knippen, afzetten en boom planten. 
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier te 
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Ervan houden buiten te werken
• Zelfstandig aan de slag kunnen
• Houden van planten en bomen

Na het behalen van het examen krijg je
een certificaat. Daarmee kun je werken bij een
• Boomverzorgingsbedrijf
• Bedrijf voor terreinonderhoud
• Hovenier
• Ander groenbedrijf

DEZE CURSUS VOLG JE HET HELE JAAR, 1 DAG PER WEEK

WERKEN IN HET GROEN

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medhewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• e	leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
• het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netje

NaAls je een certificaat het van deze cursus hebt gehaald kun je d aarmee latere
eEen baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het h jaar va1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week
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 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Na het behalen van het examen krijg je 
een	certificaat	erkend	door	de	brancheorganisatie	tuin	en	Dier	daarmee	kun	je	werken	bij
•		een boomverzorgingsbedrijf.
•		een bedrijf voor terreinonderhoud.
•		een hovenier.
•		een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 15

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Na het behalen van het examen krijg je 
een	certificaat	erkend	door	de	brancheorganisatie	tuin	en	Dier	daarmee	kun	je	werken	bij
•		een boomverzorgingsbedrijf.
•		een bedrijf voor terreinonderhoud.
•		een hovenier.
•		een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 15

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medhewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• e	leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
• het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netje

NaAls je een certificaat het van deze cursus hebt gehaald kun je d aarmee latere
eEen baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het h jaar va1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Na het behalen van het examen krijg je 
een	certificaat	erkend	door	de	brancheorganisatie	tuin	en	Dier	daarmee	kun	je	werken	bij
•		een boomverzorgingsbedrijf.
•		een bedrijf voor terreinonderhoud.
•		een hovenier.
•		een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 15

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week
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 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week
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 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week
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 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week
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 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Na het behalen van het examen krijg je 
een	certificaat	erkend	door	de	brancheorganisatie	tuin	en	Dier	daarmee	kun	je	werken	bij
•		een boomverzorgingsbedrijf.
•		een bedrijf voor terreinonderhoud.
•		een hovenier.
•		een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 15

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medhewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• e	leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
• het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netje

NaAls je een certificaat het van deze cursus hebt gehaald kun je d aarmee latere
eEen baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het h jaar va1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Na het behalen van het examen krijg je 
een	certificaat	erkend	door	de	brancheorganisatie	tuin	en	Dier	daarmee	kun	je	werken	bij
•		een boomverzorgingsbedrijf.
•		een bedrijf voor terreinonderhoud.
•		een hovenier.
•		een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 15

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Na het behalen van het examen krijg je 
een	certificaat	erkend	door	de	brancheorganisatie	tuin	en	Dier	daarmee	kun	je	werken	bij
•		een boomverzorgingsbedrijf.
•		een bedrijf voor terreinonderhoud.
•		een hovenier.
•		een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 15

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4



 CURSUS 2  CURSUS 15

- 6 - - 19 -

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je alle vaardigheden en vak technieken die bij de werkzaamheden van 
een bedieningsassistent horen. De tafel voor gasten gereed maken, opdekken, gasten
verwelkomen, bestellingen opnemen en serveren, afscheid nemen van de gasten en de tafel 
weer afruimen. Je oefent het poleren van glazen en bestek, het indekken van een couvert, 
het maken van een planning en het hanteren van verschillende draagmethodes . 

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Het leuk vinden om met gasten om te gaan
• De voorbereiding willen doen voor de komst van de gast
• De gasten correct leren bedienen
• Hygiënisch kunnen werken
• Drankenkennis willen opdoen

Na het behalen van het examen krijg je 
een diploma SVH Bedieningsassistent (BAS). Daarmee kun je een goede start in de horeca 
maken. Misschien kun je daarna nog een vervolgopleiding doen in de horeca. Verder werk 
je een dag in ons restaurant omdat je dan wat je geleerd hebt in praktijk kunt brengen. 
Je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken is bereid. Je leert omgaan met 
echte gasten. De cursus valt samen met de cursus Keukenassistent (KAS). De schooltijden
zijn die dag van 12.40 uur tot 19.30 uur.

DEZE CURSUS VOLG JE HET HELE JAAR, 2 LESUREN PER WEEK (1 THEORIE- EN 1 PRAKTIJKLES)

BEDIENINGSASSISTENT (BAS)

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medhewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• e	leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
• het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netje

NaAls je een certificaat het van deze cursus hebt gehaald kun je d aarmee latere
eEen baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het h jaar va1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Na het behalen van het examen krijg je 
een	certificaat	erkend	door	de	brancheorganisatie	tuin	en	Dier	daarmee	kun	je	werken	bij
•		een boomverzorgingsbedrijf.
•		een bedrijf voor terreinonderhoud.
•		een hovenier.
•		een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 15

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week
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 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Na het behalen van het examen krijg je 
een	certificaat	erkend	door	de	brancheorganisatie	tuin	en	Dier	daarmee	kun	je	werken	bij
•		een boomverzorgingsbedrijf.
•		een bedrijf voor terreinonderhoud.
•		een hovenier.
•		een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 15

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medhewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• e	leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
• het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netje

NaAls je een certificaat het van deze cursus hebt gehaald kun je d aarmee latere
eEen baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het h jaar va1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week
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 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week
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 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week
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 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week
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 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week
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 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Na het behalen van het examen krijg je 
een	certificaat	erkend	door	de	brancheorganisatie	tuin	en	Dier	daarmee	kun	je	werken	bij
•		een boomverzorgingsbedrijf.
•		een bedrijf voor terreinonderhoud.
•		een hovenier.
•		een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 15

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Na het behalen van het examen krijg je 
een	certificaat	erkend	door	de	brancheorganisatie	tuin	en	Dier	daarmee	kun	je	werken	bij
•		een boomverzorgingsbedrijf.
•		een bedrijf voor terreinonderhoud.
•		een hovenier.
•		een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 15

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week
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 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medhewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• e	leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
• het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netje

NaAls je een certificaat het van deze cursus hebt gehaald kun je d aarmee latere
eEen baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het h jaar va1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Na het behalen van het examen krijg je 
een	certificaat	erkend	door	de	brancheorganisatie	tuin	en	Dier	daarmee	kun	je	werken	bij
•		een boomverzorgingsbedrijf.
•		een bedrijf voor terreinonderhoud.
•		een hovenier.
•		een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 15

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Na het behalen van het examen krijg je 
een	certificaat	erkend	door	de	brancheorganisatie	tuin	en	Dier	daarmee	kun	je	werken	bij
•		een boomverzorgingsbedrijf.
•		een bedrijf voor terreinonderhoud.
•		een hovenier.
•		een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 15

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
Tijdens deze cursus leer je wat er allemaal bij komt kijken als je werkt bij de huishoudelijke 
dienst van een zorginstelling of als thuishulp. Kamers schoonmaken, bed verschonen, rolstoel 
reinigen, assisteren bij de maaltijd, een praatje maken enz. Ook activiteiten voor bewoners 
organiseren en begeleiden horen hierbij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Het fijn vinden om met oudere mensen te werken
• Plezier hebben in het schoonmaken van de leefomgeving van ouderen
• Stage willen lopen in de ouderen- of thuiszorg (is verplicht)

Na het behalen van het examen krijg je
een certificaat erkend door de landelijke organisatie Calibris. Daarmee kun je
• Werken in een zorginstelling of als thuishulp
• Goed zorgen voor de oudere mensen in jouw omgeving

Wanneer je de cursus Werken in een zorginstelling/Werken als thuishulp volgt is 
Schoonmaken in de groothuishouding een verplicht onderdeel. Of deze moet met een 
voldoende al afgesloten zijn. Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) wordt aangevraagd.

DEZE CURSUS VOLG JE HET HELE JAAR, 4 LESUREN PER WEEK, OP SCHOOL EN/OF OP LOCATIE

WERKEN IN EEN ZORGINSTELLING/
WERKEN ALS THUISHULP                                              

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 10 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 10 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 13

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 8 -

 CURSUS 4

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 8 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 9 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 10 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 10 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 13

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 8 -

 CURSUS 4

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 8 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 9 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 10 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 10 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 13

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 8 -

 CURSUS 4

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 8 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 9 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11



 CURSUS 14  CURSUS 3

- 18 - - 7 -

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je gaan werken in de Horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken? Tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende taarten
en broodsoorten er zijn en nog veel meer. Wil je ontdekken wat je allemaal kunt met
deze deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
• Het leuk vinden om netjes en schoon te werken
• Het leuk vinden om precies te werken
• Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Na het behalen van het examen krijg je
een certificaat van school. Daarmee kun je werken in de Horeca, bijvoorbeeld in een bedrijf 
waar ze veel broodjes en taarten maken of gaan werken bij een bakker. Je kunt laten zien 
dat je ervaring hebt en al veel afweet van verschillende bereidingen, degen en beslagen.

DEZE CURSUS VOLG JE HET HELE JAAR, 4 LESUREN PER WEEK

BROOD & BANKET

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 15

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 8 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 8 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week
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 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 15

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 8 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 8 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 15

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 8 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 8 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week
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 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week
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 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige stoffen. 
Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Serieus zijn
• Veiligheid belangrijk vinden
• Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties

Na het behalen van het examen krijg je
een diploma erkend door de landelijke VCA organisatie. Daarmee kun je veilig werken
op de werkvloer en hulp bieden bij onveilige situaties.

DEZE CURSUS DUURT ÉÉN HELE SCHOOLWEEK

VCA VEILIGHEID
BASISDIPLOMA

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 12 -

 CURSUS 8  CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 11 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 12 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek
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 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 13 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 11 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week
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 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek
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 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek
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 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 12 -

 CURSUS 8  CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 11 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 12 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 12 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 13 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 11 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 12 -

 CURSUS 8  CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 11 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 12 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 12 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 13 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 11 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9



 CURSUS 4  CURSUS 13

- 8 - - 17 -

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in een winkel. Dit kunnen verschillende 
soorten winkels zijn; supermarkten, mode- en schoenenwinkels, kringloopwinkels enz.
Praktische onderdelen van de cursus zijn vakken vullen, klantbenadering, werken met een 
pakbon, prijzen en presenteren van artikelen, emballage en derving verwerken en het
onderhoud van de winkel. Ook gaan we erop uit om winkels doelgericht te bekijken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Gemotiveerd zijn
• Klantgericht kunnen werken
• Het hele jaar stage gaan lopen in een winkel

Na het behalen van het examen krijg je
een certificaat erkend door het Kenniscentrum van de Handel (KCH).
Dit is de basis om te kunnen werken in een winkel.

DEZE CURSUS VOLG JE HET HELE JAAR, 4 LESUREN PER WEEK, OP SCHOOL EN/OF OP LOCATIE

DETAILHANDEL
WERKEN IN EEN WINKEL

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 8 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 8 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 9 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 8 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 9 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lesuren in de week.
Bovendien loop je stage in een winkel.

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 8 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 8 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 9 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 8 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 9 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lesuren in de week.
Bovendien loop je stage in een winkel.

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 8 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 8 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 9 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 8 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 9 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lesuren in de week.
Bovendien loop je stage in een winkel.

Korte informatie over de cursus
Je leert alles over tractor rijden en grondmachines , twee lesuur praktijk en de theorie die 
daarbij hoort. We gaan oefenen op het veld naast de school. De theorie die je leert is voor 
het halen van het T-Rijbewijs. Deze tractor cursus is een voortraject voor het T-Rijbewijs.
Dit rijbewijs kun je halen bij een verkeersschool. Daarna mag je ook op de weg rijden met 
een tractor.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Het leuk vinden om te leren rijden op een tractor
• Dat je iets wil leren over de techniek van een tractor
• Veilig werken en rijden op een tractor belangrijk vinden
• (Bijna) 16 jaar zijn.

Na het behalen van het cursus kun je
werken bij een tuinders of een hoveniers bedrijf.
Daar mag je met machines en voertuigen werken zoals een tractor.
Nog wel onder begeleiding.

DEZE CURSUS VOLG JE EEN HALF JAAR, 4 LESUREN PER WEEK

TRACTOR CURSUS



 CURSUS 12  CURSUS 5

- 16 - - 9 -

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld 
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert wat 
je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat. In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit 
wordt afgewisseld.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Serieus zijn
• Niet bang zijn om mensen te helpen
• Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Na het behalen van het examen krijg je
een diploma Jeugd Eerste Hulp van het Oranje Kruis. Daarmee kun je later
• Goed zorgen voor mensen om je heen zoals collega’s, familie, kinderen
• Elke 2 jaar door een mini-cursus je diploma laten verlengen

DEZE CURSUS DUURT ONGEVEER 14 WEKEN, 2 LESUREN PER WEEK

EHBO
JEUGD EERSTE HULP

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 15

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 8 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 8 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 15

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 8 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 8 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 15

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 8 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 8 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet 
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien word je 
expert in sommige sportonderdelen. De tijden van de cursus kunnen soms veranderen omdat 
we ook buiten de school gaan sporten.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Het leuk vinden om te bewegen
• Het leuk vinden om na te denken over bewegen, 
 bijvoorbeeld over sport en gezondheid, sport en samenleving

Na het behalen van het examen krijg je
een certificaat van de school. Daarmee kun je goede keuzes maken op het gebied van 
sportieve vrijetijdsbesteding.

DEZE CURSUS VOLG JE HET HELE JAAR, 4 LESUREN PER WEEK

SPORT

 

 

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week

- 20 -

 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week

- 21 -

 CURSUS 17

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken. natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te koken.
• schoon en hygiënisch willen werken.
• het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week (8 lesuren)

- 4 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week

- 20 -

 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week

- 21 -

 CURSUS 19

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken. natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te koken.
• schoon en hygiënisch willen werken.
• het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week (8 lesuren)

- 4 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week

- 20 -

 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken. natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te koken.
• schoon en hygiënisch willen werken.
• het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week (8 lesuren)

- 4 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week

- 20 -

 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week

- 21 -

 CURSUS 19

 

 

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week

- 20 -

 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week

- 21 -

 CURSUS 17

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken. natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te koken.
• schoon en hygiënisch willen werken.
• het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week (8 lesuren)

- 4 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week

- 20 -

 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week

- 21 -

 CURSUS 19

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken. natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te koken.
• schoon en hygiënisch willen werken.
• het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week (8 lesuren)

- 4 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week

- 20 -

 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken. natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te koken.
• schoon en hygiënisch willen werken.
• het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week (8 lesuren)

- 4 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week

- 20 -

 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week

- 21 -

 CURSUS 19

 

 

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week

- 20 -

 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week

- 21 -

 CURSUS 17

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken. natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te koken.
• schoon en hygiënisch willen werken.
• het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week (8 lesuren)

- 4 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week

- 20 -

 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week

- 21 -

 CURSUS 19

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken. natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te koken.
• schoon en hygiënisch willen werken.
• het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week (8 lesuren)

- 4 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week

- 20 -

 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken. natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te koken.
• schoon en hygiënisch willen werken.
• het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week (8 lesuren)

- 4 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week

- 20 -

 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week
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 CURSUS 19



 CURSUS 6  CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
• Je oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een
 service beurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop
• Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden
• Je maakt een boekje over gereedschap en onderdelen
• Je maakt een opengewerkt model

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Serieus en op tempo kunnen sleutelen
• Klantgericht kunnen werken
• Vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is

Na het behalen van het examen krijg je
een certificaat van school waarmee je later bij een fietsenmaker of in een ander
technisch bedrijf kan werken.

DEZE CURSUS VOLG JE HET HELE JAAR, 4 LESUREN PER WEEK

FIETSTECHNIEK HULPMONTEUR

- 10 - - 15 -

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren. De hoofdonderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Graag willen leren hoe zij een werkplek moeten schoonmaken
• Van schoon en netjes houden

Na het behalen van het examen krijg je
een landelijk erkend diploma van de SVS, basisopleiding schoonmaken. Daarmee worden
je mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot. Wanneer je de cursus Werken in een
zorginstelling/Werken als thuishulp volgt is Schoonmaken in de groothuishouding een
verplicht onderdeel.

DEZE CURSUS DUURT EEN HALF JAAR, 6 LESUREN PER WEEK, OP SCHOOL EN/OF OP LOCATIE

SCHOONMAKEN
IN DE GROOTHUISHOUDING

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11 EN 12

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 10 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11 EN 12

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 10 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen krijg je een 
landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vor
en -diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11 EN 12

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 10 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11 EN 12

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 10 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen krijg je een 
landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vor
en -diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11 EN 12

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 10 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11 EN 12

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 10 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen krijg je een 
landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vor
en -diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9



 CURSUS 10  CURSUS 7

- 14 - - 11 -

Korte informatie over de cursus
In deze cursus word je opgeleid tot heftruckchauffeur en leer je ook rijden op een stapelaar.
In de ochtend gaan we bij Her-opleidingen de praktijk oefenen. In de middag zijn we op school
om de theorieles te volgen. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Het leuk vinden om te leren rijden op een heftruck en stapelaar
• Iets willen leren over de techniek van een heftruck
• De theorie willen leren die bij een heftruck hoort
• Veiligheid belangrijk vinden
• 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)

Als je geslaagd bent voor het examen krijg je
een landelijk certificaat van Her-opleidingen. Daarmee mag je een heftruck besturen.
Je kunt dan in de logistiek gaan werken, bijvoorbeeld in een magazijn of overslagbedrijf. 
Daar kun je rijden op een heftruck, stapelaar of een EPT (elektrische pallettruck).
Belangrijk is dat je begeleid moet worden tot je 18 jaar bent. 

DEZE CURSUS VOLG JE EEN HALF JAAR, EEN HELE DAG BIJ HER-OPLEIDINGEN EN OP PRO DE BAANDER .

HEFTRUCKCHAUFFEUR

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je krijgt 
2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
• Bereid zijn om huiswerk te maken en voor repetities te willen leren
• Op tijd komen en niet vaak ziek zijn

Na het behalen van het examen krijg je
een diploma Mig/Mag lassen erkend door het Nederlands Instituut Lastechniek.
Daarmee kun je in een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

DEZE CURSUS VOLG JE HET HELE JAAR, 4 LESUREN PER WEEK

LASSEN MIG/MAG

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week
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 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week
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 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)
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 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week
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 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week
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 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week
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 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week
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 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week
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 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week
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 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week
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 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week
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 CURSUS 11

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lesuren in de week.
Bovendien loop je stage in een winkel.

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week
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 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)
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 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week
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 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week
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 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week
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 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)
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 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week
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 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week
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 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week
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 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week
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 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week
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 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 8 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week
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 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week
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 CURSUS 11

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lesuren in de week.
Bovendien loop je stage in een winkel.

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week
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 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)
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 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week
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 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week
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 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week
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 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)
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 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week
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 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week
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 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week
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 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week
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 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week
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 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week
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 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week
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 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lesuren in de week.
Bovendien loop je stage in een winkel.



 CURSUS 8  CURSUS 9

- 12 - - 13 -

Korte informatie over de cursus
Je leert hier stap voor stap welke technieken nodig zijn om een houten werkstuk mooi in 
elkaar te zetten en af te werken. Je gaat leren werken met handgereedschap, handmachines 
en vaste machines. Tijdens elke les leer je ook de theorie die daar bij hoort. Soms zal het 
nodig zijn hier wat huiswerk voor te doen. 

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die 
• Geconcentreerd en veilig met gevaarlijke machines en gereedschappen willen werken
• Graag alles over hout en de bewerking van hout willen weten

Na het behalen van het examen krijg je
een landelijk erkend certificaat van de branchevereniging Hout dat werkt.                         
Je hebt laten zien dat je
• veilig met houtbewerkingsmachines kunt werken bij een houtwerkplaats of aannemer
• houtbewerkingsopdrachten kunt uitvoeren 
• nauwkeurig kunt werken

DEZE CURSUS VOLG JE HET HELE JAAR, 4 LESUREN PER WEEK

HOUTBEWERKEN
MACHINAAL

- 3 -

Oudere leerlingen hebben meer kans dat ze
ingeroosterd worden voor een cursus.
Als ze tenminste gemotiveerd zijn.

In dit boekje vind je informatie over alle cursussen
die volgend jaar op De Baander worden gegeven,
indien er genoeg belangstelling voor is.
Daarbij zie je wat je er later mee kunt doen en
welke leerlingen er voor die cursus gezocht worden.

Veel succes.

 LET OP!

 

- 3 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week
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 CURSUS 19
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Oudere leerlingen hebben meer kans dat ze
ingeroosterd worden voor een cursus.
Als ze tenminste gemotiveerd zijn.

In dit boekje vind je informatie over alle cursussen
die volgend jaar op De Baander worden gegeven,
indien er genoeg belangstelling voor is.
Daarbij zie je wat je er later mee kunt doen en
welke leerlingen er voor die cursus gezocht worden.

Veel succes.

 LET OP!
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Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je zelfstandig werken aan de volgende houtbewerkingsmachines: cir-
kelzaag, afkortzaag en vlak-vandiktebank. Je leert ook werken met elektrisch handgereed-
schap zoals de bovenfrees en de decoupeerzaag. Heel belangrijk zijn de veiligheid en
nauwkeurigheid. Ook aan de theorie wordt veel aandacht besteed.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Interesse hebben om te gaan werken in de houtbewerking
• Goed kunnen omgaan met veiligheid en nauwkeurigheid
• Anderen niet afleiden en geconcentreerd kunnen werken
• Bereid zijn de theorie ook thuis te leren en serieus voor een certificaat willen gaan

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later aantonen
dat je veilig met deze gevaarlijke machines kunt werken bij een houtwerkplaats of
aannemer.
Dat je zelfstandig houtverwerkingsopdrachten kunt uitvoeren en nauwkeurig kunt werken.

MACHINALE HOUTBEWERKING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 2 lesuren per week

 CURSUS 20

- 3 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week

- 21 -

 CURSUS 19

- 3 -

Oudere leerlingen hebben meer kans dat ze
ingeroosterd worden voor een cursus.
Als ze tenminste gemotiveerd zijn.

In dit boekje vind je informatie over alle cursussen
die volgend jaar op De Baander worden gegeven,
indien er genoeg belangstelling voor is.
Daarbij zie je wat je er later mee kunt doen en
welke leerlingen er voor die cursus gezocht worden.

Veel succes.

 LET OP!

- 22 -

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je zelfstandig werken aan de volgende houtbewerkingsmachines: cir-
kelzaag, afkortzaag en vlak-vandiktebank. Je leert ook werken met elektrisch handgereed-
schap zoals de bovenfrees en de decoupeerzaag. Heel belangrijk zijn de veiligheid en
nauwkeurigheid. Ook aan de theorie wordt veel aandacht besteed.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Interesse hebben om te gaan werken in de houtbewerking
• Goed kunnen omgaan met veiligheid en nauwkeurigheid
• Anderen niet afleiden en geconcentreerd kunnen werken
• Bereid zijn de theorie ook thuis te leren en serieus voor een certificaat willen gaan

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later aantonen
dat je veilig met deze gevaarlijke machines kunt werken bij een houtwerkplaats of
aannemer.
Dat je zelfstandig houtverwerkingsopdrachten kunt uitvoeren en nauwkeurig kunt werken.

MACHINALE HOUTBEWERKING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 2 lesuren per week

 CURSUS 18

- 3 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week

- 21 -

 CURSUS 19

- 3 -

Oudere leerlingen hebben meer kans dat ze
ingeroosterd worden voor een cursus.
Als ze tenminste gemotiveerd zijn.

In dit boekje vind je informatie over alle cursussen
die volgend jaar op De Baander worden gegeven,
indien er genoeg belangstelling voor is.
Daarbij zie je wat je er later mee kunt doen en
welke leerlingen er voor die cursus gezocht worden.

Veel succes.

 LET OP!

- 22 -

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je zelfstandig werken aan de volgende houtbewerkingsmachines: cir-
kelzaag, afkortzaag en vlak-vandiktebank. Je leert ook werken met elektrisch handgereed-
schap zoals de bovenfrees en de decoupeerzaag. Heel belangrijk zijn de veiligheid en
nauwkeurigheid. Ook aan de theorie wordt veel aandacht besteed.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Interesse hebben om te gaan werken in de houtbewerking
• Goed kunnen omgaan met veiligheid en nauwkeurigheid
• Anderen niet afleiden en geconcentreerd kunnen werken
• Bereid zijn de theorie ook thuis te leren en serieus voor een certificaat willen gaan

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later aantonen
dat je veilig met deze gevaarlijke machines kunt werken bij een houtwerkplaats of
aannemer.
Dat je zelfstandig houtverwerkingsopdrachten kunt uitvoeren en nauwkeurig kunt werken.

MACHINALE HOUTBEWERKING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 2 lesuren per week

 CURSUS 20

- 3 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week

- 21 -

 CURSUS 19

- 3 -

Oudere leerlingen hebben meer kans dat ze
ingeroosterd worden voor een cursus.
Als ze tenminste gemotiveerd zijn.

In dit boekje vind je informatie over alle cursussen
die volgend jaar op De Baander worden gegeven,
indien er genoeg belangstelling voor is.
Daarbij zie je wat je er later mee kunt doen en
welke leerlingen er voor die cursus gezocht worden.

Veel succes.

 LET OP!

- 22 -

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je zelfstandig werken aan de volgende houtbewerkingsmachines: cir-
kelzaag, afkortzaag en vlak-vandiktebank. Je leert ook werken met elektrisch handgereed-
schap zoals de bovenfrees en de decoupeerzaag. Heel belangrijk zijn de veiligheid en
nauwkeurigheid. Ook aan de theorie wordt veel aandacht besteed.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Interesse hebben om te gaan werken in de houtbewerking
• Goed kunnen omgaan met veiligheid en nauwkeurigheid
• Anderen niet afleiden en geconcentreerd kunnen werken
• Bereid zijn de theorie ook thuis te leren en serieus voor een certificaat willen gaan

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later aantonen
dat je veilig met deze gevaarlijke machines kunt werken bij een houtwerkplaats of
aannemer.
Dat je zelfstandig houtverwerkingsopdrachten kunt uitvoeren en nauwkeurig kunt werken.

MACHINALE HOUTBEWERKING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 2 lesuren per week

 CURSUS 18

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week

- 21 -

 CURSUS 19

- 3 -

Oudere leerlingen hebben meer kans dat ze
ingeroosterd worden voor een cursus.
Als ze tenminste gemotiveerd zijn.

In dit boekje vind je informatie over alle cursussen
die volgend jaar op De Baander worden gegeven,
indien er genoeg belangstelling voor is.
Daarbij zie je wat je er later mee kunt doen en
welke leerlingen er voor die cursus gezocht worden.

Veel succes.

 LET OP!

- 22 -

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je zelfstandig werken aan de volgende houtbewerkingsmachines: cir-
kelzaag, afkortzaag en vlak-vandiktebank. Je leert ook werken met elektrisch handgereed-
schap zoals de bovenfrees en de decoupeerzaag. Heel belangrijk zijn de veiligheid en
nauwkeurigheid. Ook aan de theorie wordt veel aandacht besteed.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Interesse hebben om te gaan werken in de houtbewerking
• Goed kunnen omgaan met veiligheid en nauwkeurigheid
• Anderen niet afleiden en geconcentreerd kunnen werken
• Bereid zijn de theorie ook thuis te leren en serieus voor een certificaat willen gaan

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later aantonen
dat je veilig met deze gevaarlijke machines kunt werken bij een houtwerkplaats of
aannemer.
Dat je zelfstandig houtverwerkingsopdrachten kunt uitvoeren en nauwkeurig kunt werken.

MACHINALE HOUTBEWERKING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 2 lesuren per week

 CURSUS 20

- 3 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week

- 21 -

 CURSUS 19

- 3 -

Oudere leerlingen hebben meer kans dat ze
ingeroosterd worden voor een cursus.
Als ze tenminste gemotiveerd zijn.

In dit boekje vind je informatie over alle cursussen
die volgend jaar op De Baander worden gegeven,
indien er genoeg belangstelling voor is.
Daarbij zie je wat je er later mee kunt doen en
welke leerlingen er voor die cursus gezocht worden.

Veel succes.

 LET OP!
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Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week

- 21 -

 CURSUS 19

- 3 -

Oudere leerlingen hebben meer kans dat ze
ingeroosterd worden voor een cursus.
Als ze tenminste gemotiveerd zijn.

In dit boekje vind je informatie over alle cursussen
die volgend jaar op De Baander worden gegeven,
indien er genoeg belangstelling voor is.
Daarbij zie je wat je er later mee kunt doen en
welke leerlingen er voor die cursus gezocht worden.

Veel succes.

 LET OP!
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Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je zelfstandig werken aan de volgende houtbewerkingsmachines: cir-
kelzaag, afkortzaag en vlak-vandiktebank. Je leert ook werken met elektrisch handgereed-
schap zoals de bovenfrees en de decoupeerzaag. Heel belangrijk zijn de veiligheid en
nauwkeurigheid. Ook aan de theorie wordt veel aandacht besteed.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Interesse hebben om te gaan werken in de houtbewerking
• Goed kunnen omgaan met veiligheid en nauwkeurigheid
• Anderen niet afleiden en geconcentreerd kunnen werken
• Bereid zijn de theorie ook thuis te leren en serieus voor een certificaat willen gaan

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later aantonen
dat je veilig met deze gevaarlijke machines kunt werken bij een houtwerkplaats of
aannemer.
Dat je zelfstandig houtverwerkingsopdrachten kunt uitvoeren en nauwkeurig kunt werken.

MACHINALE HOUTBEWERKING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 2 lesuren per week

 CURSUS 20

- 3 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week

- 21 -

 CURSUS 19

- 3 -

Oudere leerlingen hebben meer kans dat ze
ingeroosterd worden voor een cursus.
Als ze tenminste gemotiveerd zijn.

In dit boekje vind je informatie over alle cursussen
die volgend jaar op De Baander worden gegeven,
indien er genoeg belangstelling voor is.
Daarbij zie je wat je er later mee kunt doen en
welke leerlingen er voor die cursus gezocht worden.

Veel succes.

 LET OP!
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Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je zelfstandig werken aan de volgende houtbewerkingsmachines: cir-
kelzaag, afkortzaag en vlak-vandiktebank. Je leert ook werken met elektrisch handgereed-
schap zoals de bovenfrees en de decoupeerzaag. Heel belangrijk zijn de veiligheid en
nauwkeurigheid. Ook aan de theorie wordt veel aandacht besteed.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Interesse hebben om te gaan werken in de houtbewerking
• Goed kunnen omgaan met veiligheid en nauwkeurigheid
• Anderen niet afleiden en geconcentreerd kunnen werken
• Bereid zijn de theorie ook thuis te leren en serieus voor een certificaat willen gaan

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later aantonen
dat je veilig met deze gevaarlijke machines kunt werken bij een houtwerkplaats of
aannemer.
Dat je zelfstandig houtverwerkingsopdrachten kunt uitvoeren en nauwkeurig kunt werken.

MACHINALE HOUTBEWERKING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 2 lesuren per week

 CURSUS 18

- 3 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week

- 21 -

 CURSUS 19

- 3 -

Oudere leerlingen hebben meer kans dat ze
ingeroosterd worden voor een cursus.
Als ze tenminste gemotiveerd zijn.

In dit boekje vind je informatie over alle cursussen
die volgend jaar op De Baander worden gegeven,
indien er genoeg belangstelling voor is.
Daarbij zie je wat je er later mee kunt doen en
welke leerlingen er voor die cursus gezocht worden.

Veel succes.

 LET OP!
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Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je zelfstandig werken aan de volgende houtbewerkingsmachines: cir-
kelzaag, afkortzaag en vlak-vandiktebank. Je leert ook werken met elektrisch handgereed-
schap zoals de bovenfrees en de decoupeerzaag. Heel belangrijk zijn de veiligheid en
nauwkeurigheid. Ook aan de theorie wordt veel aandacht besteed.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Interesse hebben om te gaan werken in de houtbewerking
• Goed kunnen omgaan met veiligheid en nauwkeurigheid
• Anderen niet afleiden en geconcentreerd kunnen werken
• Bereid zijn de theorie ook thuis te leren en serieus voor een certificaat willen gaan

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later aantonen
dat je veilig met deze gevaarlijke machines kunt werken bij een houtwerkplaats of
aannemer.
Dat je zelfstandig houtverwerkingsopdrachten kunt uitvoeren en nauwkeurig kunt werken.

MACHINALE HOUTBEWERKING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 2 lesuren per week

 CURSUS 20

- 3 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week

- 21 -

 CURSUS 19

- 3 -

Oudere leerlingen hebben meer kans dat ze
ingeroosterd worden voor een cursus.
Als ze tenminste gemotiveerd zijn.

In dit boekje vind je informatie over alle cursussen
die volgend jaar op De Baander worden gegeven,
indien er genoeg belangstelling voor is.
Daarbij zie je wat je er later mee kunt doen en
welke leerlingen er voor die cursus gezocht worden.

Veel succes.

 LET OP!
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Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je zelfstandig werken aan de volgende houtbewerkingsmachines: cir-
kelzaag, afkortzaag en vlak-vandiktebank. Je leert ook werken met elektrisch handgereed-
schap zoals de bovenfrees en de decoupeerzaag. Heel belangrijk zijn de veiligheid en
nauwkeurigheid. Ook aan de theorie wordt veel aandacht besteed.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Interesse hebben om te gaan werken in de houtbewerking
• Goed kunnen omgaan met veiligheid en nauwkeurigheid
• Anderen niet afleiden en geconcentreerd kunnen werken
• Bereid zijn de theorie ook thuis te leren en serieus voor een certificaat willen gaan

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later aantonen
dat je veilig met deze gevaarlijke machines kunt werken bij een houtwerkplaats of
aannemer.
Dat je zelfstandig houtverwerkingsopdrachten kunt uitvoeren en nauwkeurig kunt werken.

MACHINALE HOUTBEWERKING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 2 lesuren per week

 CURSUS 18

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week

- 21 -

 CURSUS 19

- 3 -

Oudere leerlingen hebben meer kans dat ze
ingeroosterd worden voor een cursus.
Als ze tenminste gemotiveerd zijn.

In dit boekje vind je informatie over alle cursussen
die volgend jaar op De Baander worden gegeven,
indien er genoeg belangstelling voor is.
Daarbij zie je wat je er later mee kunt doen en
welke leerlingen er voor die cursus gezocht worden.

Veel succes.

 LET OP!
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Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je zelfstandig werken aan de volgende houtbewerkingsmachines: cir-
kelzaag, afkortzaag en vlak-vandiktebank. Je leert ook werken met elektrisch handgereed-
schap zoals de bovenfrees en de decoupeerzaag. Heel belangrijk zijn de veiligheid en
nauwkeurigheid. Ook aan de theorie wordt veel aandacht besteed.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Interesse hebben om te gaan werken in de houtbewerking
• Goed kunnen omgaan met veiligheid en nauwkeurigheid
• Anderen niet afleiden en geconcentreerd kunnen werken
• Bereid zijn de theorie ook thuis te leren en serieus voor een certificaat willen gaan

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later aantonen
dat je veilig met deze gevaarlijke machines kunt werken bij een houtwerkplaats of
aannemer.
Dat je zelfstandig houtverwerkingsopdrachten kunt uitvoeren en nauwkeurig kunt werken.

MACHINALE HOUTBEWERKING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 2 lesuren per week

 CURSUS 20

- 3 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week

- 21 -

 CURSUS 19

- 3 -

Oudere leerlingen hebben meer kans dat ze
ingeroosterd worden voor een cursus.
Als ze tenminste gemotiveerd zijn.

In dit boekje vind je informatie over alle cursussen
die volgend jaar op De Baander worden gegeven,
indien er genoeg belangstelling voor is.
Daarbij zie je wat je er later mee kunt doen en
welke leerlingen er voor die cursus gezocht worden.

Veel succes.

 LET OP!
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Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week
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 CURSUS 19

- 3 -

Oudere leerlingen hebben meer kans dat ze
ingeroosterd worden voor een cursus.
Als ze tenminste gemotiveerd zijn.

In dit boekje vind je informatie over alle cursussen
die volgend jaar op De Baander worden gegeven,
indien er genoeg belangstelling voor is.
Daarbij zie je wat je er later mee kunt doen en
welke leerlingen er voor die cursus gezocht worden.

Veel succes.

 LET OP!
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Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je zelfstandig werken aan de volgende houtbewerkingsmachines: cir-
kelzaag, afkortzaag en vlak-vandiktebank. Je leert ook werken met elektrisch handgereed-
schap zoals de bovenfrees en de decoupeerzaag. Heel belangrijk zijn de veiligheid en
nauwkeurigheid. Ook aan de theorie wordt veel aandacht besteed.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Interesse hebben om te gaan werken in de houtbewerking
• Goed kunnen omgaan met veiligheid en nauwkeurigheid
• Anderen niet afleiden en geconcentreerd kunnen werken
• Bereid zijn de theorie ook thuis te leren en serieus voor een certificaat willen gaan

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later aantonen
dat je veilig met deze gevaarlijke machines kunt werken bij een houtwerkplaats of
aannemer.
Dat je zelfstandig houtverwerkingsopdrachten kunt uitvoeren en nauwkeurig kunt werken.

MACHINALE HOUTBEWERKING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 2 lesuren per week

 CURSUS 20

- 3 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week
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 CURSUS 19

- 3 -

Oudere leerlingen hebben meer kans dat ze
ingeroosterd worden voor een cursus.
Als ze tenminste gemotiveerd zijn.

In dit boekje vind je informatie over alle cursussen
die volgend jaar op De Baander worden gegeven,
indien er genoeg belangstelling voor is.
Daarbij zie je wat je er later mee kunt doen en
welke leerlingen er voor die cursus gezocht worden.

Veel succes.

 LET OP!
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Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je zelfstandig werken aan de volgende houtbewerkingsmachines: cir-
kelzaag, afkortzaag en vlak-vandiktebank. Je leert ook werken met elektrisch handgereed-
schap zoals de bovenfrees en de decoupeerzaag. Heel belangrijk zijn de veiligheid en
nauwkeurigheid. Ook aan de theorie wordt veel aandacht besteed.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Interesse hebben om te gaan werken in de houtbewerking
• Goed kunnen omgaan met veiligheid en nauwkeurigheid
• Anderen niet afleiden en geconcentreerd kunnen werken
• Bereid zijn de theorie ook thuis te leren en serieus voor een certificaat willen gaan

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later aantonen
dat je veilig met deze gevaarlijke machines kunt werken bij een houtwerkplaats of
aannemer.
Dat je zelfstandig houtverwerkingsopdrachten kunt uitvoeren en nauwkeurig kunt werken.

MACHINALE HOUTBEWERKING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 2 lesuren per week

 CURSUS 18

- 3 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week
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 CURSUS 19

- 3 -

Oudere leerlingen hebben meer kans dat ze
ingeroosterd worden voor een cursus.
Als ze tenminste gemotiveerd zijn.

In dit boekje vind je informatie over alle cursussen
die volgend jaar op De Baander worden gegeven,
indien er genoeg belangstelling voor is.
Daarbij zie je wat je er later mee kunt doen en
welke leerlingen er voor die cursus gezocht worden.

Veel succes.

 LET OP!
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Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je zelfstandig werken aan de volgende houtbewerkingsmachines: cir-
kelzaag, afkortzaag en vlak-vandiktebank. Je leert ook werken met elektrisch handgereed-
schap zoals de bovenfrees en de decoupeerzaag. Heel belangrijk zijn de veiligheid en
nauwkeurigheid. Ook aan de theorie wordt veel aandacht besteed.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Interesse hebben om te gaan werken in de houtbewerking
• Goed kunnen omgaan met veiligheid en nauwkeurigheid
• Anderen niet afleiden en geconcentreerd kunnen werken
• Bereid zijn de theorie ook thuis te leren en serieus voor een certificaat willen gaan

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later aantonen
dat je veilig met deze gevaarlijke machines kunt werken bij een houtwerkplaats of
aannemer.
Dat je zelfstandig houtverwerkingsopdrachten kunt uitvoeren en nauwkeurig kunt werken.

MACHINALE HOUTBEWERKING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 2 lesuren per week

 CURSUS 20

- 3 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week
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 CURSUS 19

- 3 -

Oudere leerlingen hebben meer kans dat ze
ingeroosterd worden voor een cursus.
Als ze tenminste gemotiveerd zijn.

In dit boekje vind je informatie over alle cursussen
die volgend jaar op De Baander worden gegeven,
indien er genoeg belangstelling voor is.
Daarbij zie je wat je er later mee kunt doen en
welke leerlingen er voor die cursus gezocht worden.

Veel succes.

 LET OP!
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Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je zelfstandig werken aan de volgende houtbewerkingsmachines: cir-
kelzaag, afkortzaag en vlak-vandiktebank. Je leert ook werken met elektrisch handgereed-
schap zoals de bovenfrees en de decoupeerzaag. Heel belangrijk zijn de veiligheid en
nauwkeurigheid. Ook aan de theorie wordt veel aandacht besteed.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Interesse hebben om te gaan werken in de houtbewerking
• Goed kunnen omgaan met veiligheid en nauwkeurigheid
• Anderen niet afleiden en geconcentreerd kunnen werken
• Bereid zijn de theorie ook thuis te leren en serieus voor een certificaat willen gaan

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later aantonen
dat je veilig met deze gevaarlijke machines kunt werken bij een houtwerkplaats of
aannemer.
Dat je zelfstandig houtverwerkingsopdrachten kunt uitvoeren en nauwkeurig kunt werken.

MACHINALE HOUTBEWERKING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 2 lesuren per week

 CURSUS 18

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week
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 CURSUS 19

- 3 -

Oudere leerlingen hebben meer kans dat ze
ingeroosterd worden voor een cursus.
Als ze tenminste gemotiveerd zijn.

In dit boekje vind je informatie over alle cursussen
die volgend jaar op De Baander worden gegeven,
indien er genoeg belangstelling voor is.
Daarbij zie je wat je er later mee kunt doen en
welke leerlingen er voor die cursus gezocht worden.

Veel succes.

 LET OP!
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Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je zelfstandig werken aan de volgende houtbewerkingsmachines: cir-
kelzaag, afkortzaag en vlak-vandiktebank. Je leert ook werken met elektrisch handgereed-
schap zoals de bovenfrees en de decoupeerzaag. Heel belangrijk zijn de veiligheid en
nauwkeurigheid. Ook aan de theorie wordt veel aandacht besteed.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Interesse hebben om te gaan werken in de houtbewerking
• Goed kunnen omgaan met veiligheid en nauwkeurigheid
• Anderen niet afleiden en geconcentreerd kunnen werken
• Bereid zijn de theorie ook thuis te leren en serieus voor een certificaat willen gaan

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later aantonen
dat je veilig met deze gevaarlijke machines kunt werken bij een houtwerkplaats of
aannemer.
Dat je zelfstandig houtverwerkingsopdrachten kunt uitvoeren en nauwkeurig kunt werken.

MACHINALE HOUTBEWERKING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 2 lesuren per week

 CURSUS 20

- 3 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week
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 CURSUS 19

Korte informatie over de cursus
In de horecakeuken van ons restaurant leer je de vaardigheden in de praktijk. Je leert lekker en 
mooi koken voor gasten. Je leert hoe je de producten presenteert. Je leert om te gaan met drukte.
 
In deze cursus leer je 
• de juiste ingrediënten en materialen verzamelen
•  gerechten bereiden 
•  verschillende snij- en kooktechnieken
•  je werkplek afruimen en schoon maken

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te koken volgens een planning
• veilig en hygiënisch willen werken
• het de gasten naar hun zin willen maken

Na het behalen van je examen heb je
een branche diploma SVH Keukenassistent. Daarmee kun je makkelijker een baan krijgen
in de horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellingskeuken of een fastfood restaurant 
zoals Mc Donalds. De cursus volg je het hele jaar, 1 dag per week. De schooltijden zijn
dan van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door omdat je kookt voor een 
restaurant met echte gasten. Je gaat ook stagelopen in de horeca.

DEZE CURSUS VOLG JE HET HELE JAAR, 1 DAG PER WEEK (8 LESUREN)

KEUKENASSISTENT (KAS)

 

 

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week

- 20 -

 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week
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 CURSUS 17

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken. natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te koken.
• schoon en hygiënisch willen werken.
• het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week (8 lesuren)
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 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week
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 CURSUS 18
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Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week
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 CURSUS 19

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken. natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te koken.
• schoon en hygiënisch willen werken.
• het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week (8 lesuren)
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 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week

- 20 -

 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken. natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te koken.
• schoon en hygiënisch willen werken.
• het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week (8 lesuren)
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 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week
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 CURSUS 18
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Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week
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 CURSUS 19

 

 

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week
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 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week

- 21 -

 CURSUS 17

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken. natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te koken.
• schoon en hygiënisch willen werken.
• het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week (8 lesuren)
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 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week
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 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week
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 CURSUS 19

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken. natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te koken.
• schoon en hygiënisch willen werken.
• het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week (8 lesuren)
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 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week
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 CURSUS 18
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Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken. natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te koken.
• schoon en hygiënisch willen werken.
• het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week (8 lesuren)
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Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week

- 20 -

 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week
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 CURSUS 19

 

 

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week

- 20 -

 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week

- 21 -

 CURSUS 17

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken. natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te koken.
• schoon en hygiënisch willen werken.
• het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week (8 lesuren)
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 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week

- 20 -

 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week
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 CURSUS 19

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken. natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te koken.
• schoon en hygiënisch willen werken.
• het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week (8 lesuren)

- 4 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week
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 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken. natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te koken.
• schoon en hygiënisch willen werken.
• het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week (8 lesuren)

- 4 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week
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 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week
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 CURSUS 19



 CURSUS 8  CURSUS 9

- 12 - - 13 -

Korte informatie over de cursus
Je leert hier stap voor stap welke technieken nodig zijn om een houten werkstuk mooi in 
elkaar te zetten en af te werken. Je gaat leren werken met handgereedschap, handmachines 
en vaste machines. Tijdens elke les leer je ook de theorie die daar bij hoort. Soms zal het 
nodig zijn hier wat huiswerk voor te doen. 

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die 
• Geconcentreerd en veilig met gevaarlijke machines en gereedschappen willen werken
• Graag alles over hout en de bewerking van hout willen weten

Na het behalen van het examen krijg je
een landelijk erkend certificaat van de branchevereniging Hout dat werkt.                         
Je hebt laten zien dat je
• veilig met houtbewerkingsmachines kunt werken bij een houtwerkplaats of aannemer
• houtbewerkingsopdrachten kunt uitvoeren 
• nauwkeurig kunt werken

DEZE CURSUS VOLG JE HET HELE JAAR, 4 LESUREN PER WEEK

HOUTBEWERKEN
MACHINAAL

- 3 -

Oudere leerlingen hebben meer kans dat ze
ingeroosterd worden voor een cursus.
Als ze tenminste gemotiveerd zijn.

In dit boekje vind je informatie over alle cursussen
die volgend jaar op De Baander worden gegeven,
indien er genoeg belangstelling voor is.
Daarbij zie je wat je er later mee kunt doen en
welke leerlingen er voor die cursus gezocht worden.

Veel succes.

 LET OP!

 

- 3 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week
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 CURSUS 19

- 3 -

Oudere leerlingen hebben meer kans dat ze
ingeroosterd worden voor een cursus.
Als ze tenminste gemotiveerd zijn.

In dit boekje vind je informatie over alle cursussen
die volgend jaar op De Baander worden gegeven,
indien er genoeg belangstelling voor is.
Daarbij zie je wat je er later mee kunt doen en
welke leerlingen er voor die cursus gezocht worden.

Veel succes.

 LET OP!

- 22 -

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je zelfstandig werken aan de volgende houtbewerkingsmachines: cir-
kelzaag, afkortzaag en vlak-vandiktebank. Je leert ook werken met elektrisch handgereed-
schap zoals de bovenfrees en de decoupeerzaag. Heel belangrijk zijn de veiligheid en
nauwkeurigheid. Ook aan de theorie wordt veel aandacht besteed.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Interesse hebben om te gaan werken in de houtbewerking
• Goed kunnen omgaan met veiligheid en nauwkeurigheid
• Anderen niet afleiden en geconcentreerd kunnen werken
• Bereid zijn de theorie ook thuis te leren en serieus voor een certificaat willen gaan

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later aantonen
dat je veilig met deze gevaarlijke machines kunt werken bij een houtwerkplaats of
aannemer.
Dat je zelfstandig houtverwerkingsopdrachten kunt uitvoeren en nauwkeurig kunt werken.

MACHINALE HOUTBEWERKING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 2 lesuren per week

 CURSUS 20

- 3 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week
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 CURSUS 19

- 3 -

Oudere leerlingen hebben meer kans dat ze
ingeroosterd worden voor een cursus.
Als ze tenminste gemotiveerd zijn.

In dit boekje vind je informatie over alle cursussen
die volgend jaar op De Baander worden gegeven,
indien er genoeg belangstelling voor is.
Daarbij zie je wat je er later mee kunt doen en
welke leerlingen er voor die cursus gezocht worden.

Veel succes.

 LET OP!

- 22 -

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je zelfstandig werken aan de volgende houtbewerkingsmachines: cir-
kelzaag, afkortzaag en vlak-vandiktebank. Je leert ook werken met elektrisch handgereed-
schap zoals de bovenfrees en de decoupeerzaag. Heel belangrijk zijn de veiligheid en
nauwkeurigheid. Ook aan de theorie wordt veel aandacht besteed.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Interesse hebben om te gaan werken in de houtbewerking
• Goed kunnen omgaan met veiligheid en nauwkeurigheid
• Anderen niet afleiden en geconcentreerd kunnen werken
• Bereid zijn de theorie ook thuis te leren en serieus voor een certificaat willen gaan

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later aantonen
dat je veilig met deze gevaarlijke machines kunt werken bij een houtwerkplaats of
aannemer.
Dat je zelfstandig houtverwerkingsopdrachten kunt uitvoeren en nauwkeurig kunt werken.

MACHINALE HOUTBEWERKING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 2 lesuren per week

 CURSUS 18

- 3 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week

- 21 -

 CURSUS 19

- 3 -

Oudere leerlingen hebben meer kans dat ze
ingeroosterd worden voor een cursus.
Als ze tenminste gemotiveerd zijn.

In dit boekje vind je informatie over alle cursussen
die volgend jaar op De Baander worden gegeven,
indien er genoeg belangstelling voor is.
Daarbij zie je wat je er later mee kunt doen en
welke leerlingen er voor die cursus gezocht worden.

Veel succes.

 LET OP!

- 22 -

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je zelfstandig werken aan de volgende houtbewerkingsmachines: cir-
kelzaag, afkortzaag en vlak-vandiktebank. Je leert ook werken met elektrisch handgereed-
schap zoals de bovenfrees en de decoupeerzaag. Heel belangrijk zijn de veiligheid en
nauwkeurigheid. Ook aan de theorie wordt veel aandacht besteed.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Interesse hebben om te gaan werken in de houtbewerking
• Goed kunnen omgaan met veiligheid en nauwkeurigheid
• Anderen niet afleiden en geconcentreerd kunnen werken
• Bereid zijn de theorie ook thuis te leren en serieus voor een certificaat willen gaan

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later aantonen
dat je veilig met deze gevaarlijke machines kunt werken bij een houtwerkplaats of
aannemer.
Dat je zelfstandig houtverwerkingsopdrachten kunt uitvoeren en nauwkeurig kunt werken.

MACHINALE HOUTBEWERKING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 2 lesuren per week

 CURSUS 20

- 3 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week

- 21 -

 CURSUS 19

- 3 -

Oudere leerlingen hebben meer kans dat ze
ingeroosterd worden voor een cursus.
Als ze tenminste gemotiveerd zijn.

In dit boekje vind je informatie over alle cursussen
die volgend jaar op De Baander worden gegeven,
indien er genoeg belangstelling voor is.
Daarbij zie je wat je er later mee kunt doen en
welke leerlingen er voor die cursus gezocht worden.

Veel succes.

 LET OP!

- 22 -

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je zelfstandig werken aan de volgende houtbewerkingsmachines: cir-
kelzaag, afkortzaag en vlak-vandiktebank. Je leert ook werken met elektrisch handgereed-
schap zoals de bovenfrees en de decoupeerzaag. Heel belangrijk zijn de veiligheid en
nauwkeurigheid. Ook aan de theorie wordt veel aandacht besteed.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Interesse hebben om te gaan werken in de houtbewerking
• Goed kunnen omgaan met veiligheid en nauwkeurigheid
• Anderen niet afleiden en geconcentreerd kunnen werken
• Bereid zijn de theorie ook thuis te leren en serieus voor een certificaat willen gaan

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later aantonen
dat je veilig met deze gevaarlijke machines kunt werken bij een houtwerkplaats of
aannemer.
Dat je zelfstandig houtverwerkingsopdrachten kunt uitvoeren en nauwkeurig kunt werken.

MACHINALE HOUTBEWERKING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 2 lesuren per week

 CURSUS 18

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week

- 21 -

 CURSUS 19

- 3 -

Oudere leerlingen hebben meer kans dat ze
ingeroosterd worden voor een cursus.
Als ze tenminste gemotiveerd zijn.

In dit boekje vind je informatie over alle cursussen
die volgend jaar op De Baander worden gegeven,
indien er genoeg belangstelling voor is.
Daarbij zie je wat je er later mee kunt doen en
welke leerlingen er voor die cursus gezocht worden.

Veel succes.

 LET OP!

- 22 -

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je zelfstandig werken aan de volgende houtbewerkingsmachines: cir-
kelzaag, afkortzaag en vlak-vandiktebank. Je leert ook werken met elektrisch handgereed-
schap zoals de bovenfrees en de decoupeerzaag. Heel belangrijk zijn de veiligheid en
nauwkeurigheid. Ook aan de theorie wordt veel aandacht besteed.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Interesse hebben om te gaan werken in de houtbewerking
• Goed kunnen omgaan met veiligheid en nauwkeurigheid
• Anderen niet afleiden en geconcentreerd kunnen werken
• Bereid zijn de theorie ook thuis te leren en serieus voor een certificaat willen gaan

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later aantonen
dat je veilig met deze gevaarlijke machines kunt werken bij een houtwerkplaats of
aannemer.
Dat je zelfstandig houtverwerkingsopdrachten kunt uitvoeren en nauwkeurig kunt werken.

MACHINALE HOUTBEWERKING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 2 lesuren per week

 CURSUS 20

- 3 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week

- 21 -

 CURSUS 19

- 3 -

Oudere leerlingen hebben meer kans dat ze
ingeroosterd worden voor een cursus.
Als ze tenminste gemotiveerd zijn.

In dit boekje vind je informatie over alle cursussen
die volgend jaar op De Baander worden gegeven,
indien er genoeg belangstelling voor is.
Daarbij zie je wat je er later mee kunt doen en
welke leerlingen er voor die cursus gezocht worden.

Veel succes.

 LET OP!

 

- 3 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week

- 21 -

 CURSUS 19

- 3 -

Oudere leerlingen hebben meer kans dat ze
ingeroosterd worden voor een cursus.
Als ze tenminste gemotiveerd zijn.

In dit boekje vind je informatie over alle cursussen
die volgend jaar op De Baander worden gegeven,
indien er genoeg belangstelling voor is.
Daarbij zie je wat je er later mee kunt doen en
welke leerlingen er voor die cursus gezocht worden.

Veel succes.

 LET OP!

- 22 -

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je zelfstandig werken aan de volgende houtbewerkingsmachines: cir-
kelzaag, afkortzaag en vlak-vandiktebank. Je leert ook werken met elektrisch handgereed-
schap zoals de bovenfrees en de decoupeerzaag. Heel belangrijk zijn de veiligheid en
nauwkeurigheid. Ook aan de theorie wordt veel aandacht besteed.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Interesse hebben om te gaan werken in de houtbewerking
• Goed kunnen omgaan met veiligheid en nauwkeurigheid
• Anderen niet afleiden en geconcentreerd kunnen werken
• Bereid zijn de theorie ook thuis te leren en serieus voor een certificaat willen gaan

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later aantonen
dat je veilig met deze gevaarlijke machines kunt werken bij een houtwerkplaats of
aannemer.
Dat je zelfstandig houtverwerkingsopdrachten kunt uitvoeren en nauwkeurig kunt werken.

MACHINALE HOUTBEWERKING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 2 lesuren per week

 CURSUS 20

- 3 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week

- 21 -

 CURSUS 19

- 3 -

Oudere leerlingen hebben meer kans dat ze
ingeroosterd worden voor een cursus.
Als ze tenminste gemotiveerd zijn.

In dit boekje vind je informatie over alle cursussen
die volgend jaar op De Baander worden gegeven,
indien er genoeg belangstelling voor is.
Daarbij zie je wat je er later mee kunt doen en
welke leerlingen er voor die cursus gezocht worden.

Veel succes.

 LET OP!

- 22 -

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je zelfstandig werken aan de volgende houtbewerkingsmachines: cir-
kelzaag, afkortzaag en vlak-vandiktebank. Je leert ook werken met elektrisch handgereed-
schap zoals de bovenfrees en de decoupeerzaag. Heel belangrijk zijn de veiligheid en
nauwkeurigheid. Ook aan de theorie wordt veel aandacht besteed.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Interesse hebben om te gaan werken in de houtbewerking
• Goed kunnen omgaan met veiligheid en nauwkeurigheid
• Anderen niet afleiden en geconcentreerd kunnen werken
• Bereid zijn de theorie ook thuis te leren en serieus voor een certificaat willen gaan

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later aantonen
dat je veilig met deze gevaarlijke machines kunt werken bij een houtwerkplaats of
aannemer.
Dat je zelfstandig houtverwerkingsopdrachten kunt uitvoeren en nauwkeurig kunt werken.

MACHINALE HOUTBEWERKING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 2 lesuren per week

 CURSUS 18

- 3 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week

- 21 -

 CURSUS 19

- 3 -

Oudere leerlingen hebben meer kans dat ze
ingeroosterd worden voor een cursus.
Als ze tenminste gemotiveerd zijn.

In dit boekje vind je informatie over alle cursussen
die volgend jaar op De Baander worden gegeven,
indien er genoeg belangstelling voor is.
Daarbij zie je wat je er later mee kunt doen en
welke leerlingen er voor die cursus gezocht worden.

Veel succes.

 LET OP!

- 22 -

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je zelfstandig werken aan de volgende houtbewerkingsmachines: cir-
kelzaag, afkortzaag en vlak-vandiktebank. Je leert ook werken met elektrisch handgereed-
schap zoals de bovenfrees en de decoupeerzaag. Heel belangrijk zijn de veiligheid en
nauwkeurigheid. Ook aan de theorie wordt veel aandacht besteed.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Interesse hebben om te gaan werken in de houtbewerking
• Goed kunnen omgaan met veiligheid en nauwkeurigheid
• Anderen niet afleiden en geconcentreerd kunnen werken
• Bereid zijn de theorie ook thuis te leren en serieus voor een certificaat willen gaan

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later aantonen
dat je veilig met deze gevaarlijke machines kunt werken bij een houtwerkplaats of
aannemer.
Dat je zelfstandig houtverwerkingsopdrachten kunt uitvoeren en nauwkeurig kunt werken.

MACHINALE HOUTBEWERKING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 2 lesuren per week

 CURSUS 20

- 3 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week

- 21 -

 CURSUS 19

- 3 -

Oudere leerlingen hebben meer kans dat ze
ingeroosterd worden voor een cursus.
Als ze tenminste gemotiveerd zijn.

In dit boekje vind je informatie over alle cursussen
die volgend jaar op De Baander worden gegeven,
indien er genoeg belangstelling voor is.
Daarbij zie je wat je er later mee kunt doen en
welke leerlingen er voor die cursus gezocht worden.

Veel succes.

 LET OP!

- 22 -

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je zelfstandig werken aan de volgende houtbewerkingsmachines: cir-
kelzaag, afkortzaag en vlak-vandiktebank. Je leert ook werken met elektrisch handgereed-
schap zoals de bovenfrees en de decoupeerzaag. Heel belangrijk zijn de veiligheid en
nauwkeurigheid. Ook aan de theorie wordt veel aandacht besteed.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Interesse hebben om te gaan werken in de houtbewerking
• Goed kunnen omgaan met veiligheid en nauwkeurigheid
• Anderen niet afleiden en geconcentreerd kunnen werken
• Bereid zijn de theorie ook thuis te leren en serieus voor een certificaat willen gaan

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later aantonen
dat je veilig met deze gevaarlijke machines kunt werken bij een houtwerkplaats of
aannemer.
Dat je zelfstandig houtverwerkingsopdrachten kunt uitvoeren en nauwkeurig kunt werken.

MACHINALE HOUTBEWERKING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 2 lesuren per week

 CURSUS 18

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week

- 21 -

 CURSUS 19

- 3 -

Oudere leerlingen hebben meer kans dat ze
ingeroosterd worden voor een cursus.
Als ze tenminste gemotiveerd zijn.

In dit boekje vind je informatie over alle cursussen
die volgend jaar op De Baander worden gegeven,
indien er genoeg belangstelling voor is.
Daarbij zie je wat je er later mee kunt doen en
welke leerlingen er voor die cursus gezocht worden.

Veel succes.

 LET OP!

- 22 -

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je zelfstandig werken aan de volgende houtbewerkingsmachines: cir-
kelzaag, afkortzaag en vlak-vandiktebank. Je leert ook werken met elektrisch handgereed-
schap zoals de bovenfrees en de decoupeerzaag. Heel belangrijk zijn de veiligheid en
nauwkeurigheid. Ook aan de theorie wordt veel aandacht besteed.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Interesse hebben om te gaan werken in de houtbewerking
• Goed kunnen omgaan met veiligheid en nauwkeurigheid
• Anderen niet afleiden en geconcentreerd kunnen werken
• Bereid zijn de theorie ook thuis te leren en serieus voor een certificaat willen gaan

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later aantonen
dat je veilig met deze gevaarlijke machines kunt werken bij een houtwerkplaats of
aannemer.
Dat je zelfstandig houtverwerkingsopdrachten kunt uitvoeren en nauwkeurig kunt werken.

MACHINALE HOUTBEWERKING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 2 lesuren per week

 CURSUS 20

- 3 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week

- 21 -

 CURSUS 19

- 3 -

Oudere leerlingen hebben meer kans dat ze
ingeroosterd worden voor een cursus.
Als ze tenminste gemotiveerd zijn.

In dit boekje vind je informatie over alle cursussen
die volgend jaar op De Baander worden gegeven,
indien er genoeg belangstelling voor is.
Daarbij zie je wat je er later mee kunt doen en
welke leerlingen er voor die cursus gezocht worden.

Veel succes.

 LET OP!

 

- 3 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week

- 21 -

 CURSUS 19

- 3 -

Oudere leerlingen hebben meer kans dat ze
ingeroosterd worden voor een cursus.
Als ze tenminste gemotiveerd zijn.

In dit boekje vind je informatie over alle cursussen
die volgend jaar op De Baander worden gegeven,
indien er genoeg belangstelling voor is.
Daarbij zie je wat je er later mee kunt doen en
welke leerlingen er voor die cursus gezocht worden.

Veel succes.

 LET OP!

- 22 -

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je zelfstandig werken aan de volgende houtbewerkingsmachines: cir-
kelzaag, afkortzaag en vlak-vandiktebank. Je leert ook werken met elektrisch handgereed-
schap zoals de bovenfrees en de decoupeerzaag. Heel belangrijk zijn de veiligheid en
nauwkeurigheid. Ook aan de theorie wordt veel aandacht besteed.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Interesse hebben om te gaan werken in de houtbewerking
• Goed kunnen omgaan met veiligheid en nauwkeurigheid
• Anderen niet afleiden en geconcentreerd kunnen werken
• Bereid zijn de theorie ook thuis te leren en serieus voor een certificaat willen gaan

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later aantonen
dat je veilig met deze gevaarlijke machines kunt werken bij een houtwerkplaats of
aannemer.
Dat je zelfstandig houtverwerkingsopdrachten kunt uitvoeren en nauwkeurig kunt werken.

MACHINALE HOUTBEWERKING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 2 lesuren per week

 CURSUS 20

- 3 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week

- 21 -

 CURSUS 19

- 3 -

Oudere leerlingen hebben meer kans dat ze
ingeroosterd worden voor een cursus.
Als ze tenminste gemotiveerd zijn.

In dit boekje vind je informatie over alle cursussen
die volgend jaar op De Baander worden gegeven,
indien er genoeg belangstelling voor is.
Daarbij zie je wat je er later mee kunt doen en
welke leerlingen er voor die cursus gezocht worden.

Veel succes.

 LET OP!
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Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je zelfstandig werken aan de volgende houtbewerkingsmachines: cir-
kelzaag, afkortzaag en vlak-vandiktebank. Je leert ook werken met elektrisch handgereed-
schap zoals de bovenfrees en de decoupeerzaag. Heel belangrijk zijn de veiligheid en
nauwkeurigheid. Ook aan de theorie wordt veel aandacht besteed.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Interesse hebben om te gaan werken in de houtbewerking
• Goed kunnen omgaan met veiligheid en nauwkeurigheid
• Anderen niet afleiden en geconcentreerd kunnen werken
• Bereid zijn de theorie ook thuis te leren en serieus voor een certificaat willen gaan

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later aantonen
dat je veilig met deze gevaarlijke machines kunt werken bij een houtwerkplaats of
aannemer.
Dat je zelfstandig houtverwerkingsopdrachten kunt uitvoeren en nauwkeurig kunt werken.

MACHINALE HOUTBEWERKING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 2 lesuren per week

 CURSUS 18

- 3 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week

- 21 -

 CURSUS 19

- 3 -

Oudere leerlingen hebben meer kans dat ze
ingeroosterd worden voor een cursus.
Als ze tenminste gemotiveerd zijn.

In dit boekje vind je informatie over alle cursussen
die volgend jaar op De Baander worden gegeven,
indien er genoeg belangstelling voor is.
Daarbij zie je wat je er later mee kunt doen en
welke leerlingen er voor die cursus gezocht worden.

Veel succes.

 LET OP!

- 22 -

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je zelfstandig werken aan de volgende houtbewerkingsmachines: cir-
kelzaag, afkortzaag en vlak-vandiktebank. Je leert ook werken met elektrisch handgereed-
schap zoals de bovenfrees en de decoupeerzaag. Heel belangrijk zijn de veiligheid en
nauwkeurigheid. Ook aan de theorie wordt veel aandacht besteed.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Interesse hebben om te gaan werken in de houtbewerking
• Goed kunnen omgaan met veiligheid en nauwkeurigheid
• Anderen niet afleiden en geconcentreerd kunnen werken
• Bereid zijn de theorie ook thuis te leren en serieus voor een certificaat willen gaan

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later aantonen
dat je veilig met deze gevaarlijke machines kunt werken bij een houtwerkplaats of
aannemer.
Dat je zelfstandig houtverwerkingsopdrachten kunt uitvoeren en nauwkeurig kunt werken.

MACHINALE HOUTBEWERKING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 2 lesuren per week

 CURSUS 20

- 3 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week

- 21 -

 CURSUS 19

- 3 -

Oudere leerlingen hebben meer kans dat ze
ingeroosterd worden voor een cursus.
Als ze tenminste gemotiveerd zijn.

In dit boekje vind je informatie over alle cursussen
die volgend jaar op De Baander worden gegeven,
indien er genoeg belangstelling voor is.
Daarbij zie je wat je er later mee kunt doen en
welke leerlingen er voor die cursus gezocht worden.

Veel succes.

 LET OP!

- 22 -

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je zelfstandig werken aan de volgende houtbewerkingsmachines: cir-
kelzaag, afkortzaag en vlak-vandiktebank. Je leert ook werken met elektrisch handgereed-
schap zoals de bovenfrees en de decoupeerzaag. Heel belangrijk zijn de veiligheid en
nauwkeurigheid. Ook aan de theorie wordt veel aandacht besteed.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Interesse hebben om te gaan werken in de houtbewerking
• Goed kunnen omgaan met veiligheid en nauwkeurigheid
• Anderen niet afleiden en geconcentreerd kunnen werken
• Bereid zijn de theorie ook thuis te leren en serieus voor een certificaat willen gaan

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later aantonen
dat je veilig met deze gevaarlijke machines kunt werken bij een houtwerkplaats of
aannemer.
Dat je zelfstandig houtverwerkingsopdrachten kunt uitvoeren en nauwkeurig kunt werken.

MACHINALE HOUTBEWERKING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 2 lesuren per week

 CURSUS 18

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week

- 21 -

 CURSUS 19

- 3 -

Oudere leerlingen hebben meer kans dat ze
ingeroosterd worden voor een cursus.
Als ze tenminste gemotiveerd zijn.

In dit boekje vind je informatie over alle cursussen
die volgend jaar op De Baander worden gegeven,
indien er genoeg belangstelling voor is.
Daarbij zie je wat je er later mee kunt doen en
welke leerlingen er voor die cursus gezocht worden.

Veel succes.

 LET OP!

- 22 -

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je zelfstandig werken aan de volgende houtbewerkingsmachines: cir-
kelzaag, afkortzaag en vlak-vandiktebank. Je leert ook werken met elektrisch handgereed-
schap zoals de bovenfrees en de decoupeerzaag. Heel belangrijk zijn de veiligheid en
nauwkeurigheid. Ook aan de theorie wordt veel aandacht besteed.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Interesse hebben om te gaan werken in de houtbewerking
• Goed kunnen omgaan met veiligheid en nauwkeurigheid
• Anderen niet afleiden en geconcentreerd kunnen werken
• Bereid zijn de theorie ook thuis te leren en serieus voor een certificaat willen gaan

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later aantonen
dat je veilig met deze gevaarlijke machines kunt werken bij een houtwerkplaats of
aannemer.
Dat je zelfstandig houtverwerkingsopdrachten kunt uitvoeren en nauwkeurig kunt werken.

MACHINALE HOUTBEWERKING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 2 lesuren per week

 CURSUS 20

- 3 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week

- 21 -

 CURSUS 19

Korte informatie over de cursus
In de horecakeuken van ons restaurant leer je de vaardigheden in de praktijk. Je leert lekker en 
mooi koken voor gasten. Je leert hoe je de producten presenteert. Je leert om te gaan met drukte.
 
In deze cursus leer je 
• de juiste ingrediënten en materialen verzamelen
•  gerechten bereiden 
•  verschillende snij- en kooktechnieken
•  je werkplek afruimen en schoon maken

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te koken volgens een planning
• veilig en hygiënisch willen werken
• het de gasten naar hun zin willen maken

Na het behalen van je examen heb je
een branche diploma SVH Keukenassistent. Daarmee kun je makkelijker een baan krijgen
in de horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellingskeuken of een fastfood restaurant 
zoals Mc Donalds. De cursus volg je het hele jaar, 1 dag per week. De schooltijden zijn
dan van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door omdat je kookt voor een 
restaurant met echte gasten. Je gaat ook stagelopen in de horeca.

DEZE CURSUS VOLG JE HET HELE JAAR, 1 DAG PER WEEK (8 LESUREN)

KEUKENASSISTENT (KAS)

 

 

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week

- 20 -

 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week

- 21 -

 CURSUS 17

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken. natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te koken.
• schoon en hygiënisch willen werken.
• het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week (8 lesuren)

- 4 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week

- 20 -

 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week
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 CURSUS 19

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken. natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te koken.
• schoon en hygiënisch willen werken.
• het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week (8 lesuren)
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 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week

- 20 -

 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken. natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te koken.
• schoon en hygiënisch willen werken.
• het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week (8 lesuren)

- 4 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week
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 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week
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 CURSUS 19

 

 

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week

- 20 -

 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week
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 CURSUS 17

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken. natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te koken.
• schoon en hygiënisch willen werken.
• het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week (8 lesuren)

- 4 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week

- 20 -

 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week
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 CURSUS 19

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken. natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te koken.
• schoon en hygiënisch willen werken.
• het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week (8 lesuren)
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 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week

- 20 -

 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken. natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te koken.
• schoon en hygiënisch willen werken.
• het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week (8 lesuren)

- 4 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week
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 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week
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 CURSUS 19

 

 

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week
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 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week
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 CURSUS 17

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken. natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te koken.
• schoon en hygiënisch willen werken.
• het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week (8 lesuren)

- 4 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week

- 20 -

 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week
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 CURSUS 19

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken. natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te koken.
• schoon en hygiënisch willen werken.
• het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week (8 lesuren)

- 4 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week

- 20 -

 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken. natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te koken.
• schoon en hygiënisch willen werken.
• het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week (8 lesuren)

- 4 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week

- 20 -

 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week
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 CURSUS 19



 CURSUS 10  CURSUS 7

- 14 - - 11 -

Korte informatie over de cursus
In deze cursus word je opgeleid tot heftruckchauffeur en leer je ook rijden op een stapelaar.
In de ochtend gaan we bij Her-opleidingen de praktijk oefenen. In de middag zijn we op school
om de theorieles te volgen. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Het leuk vinden om te leren rijden op een heftruck en stapelaar
• Iets willen leren over de techniek van een heftruck
• De theorie willen leren die bij een heftruck hoort
• Veiligheid belangrijk vinden
• 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)

Als je geslaagd bent voor het examen krijg je
een landelijk certificaat van Her-opleidingen. Daarmee mag je een heftruck besturen.
Je kunt dan in de logistiek gaan werken, bijvoorbeeld in een magazijn of overslagbedrijf. 
Daar kun je rijden op een heftruck, stapelaar of een EPT (elektrische pallettruck).
Belangrijk is dat je begeleid moet worden tot je 18 jaar bent. 

DEZE CURSUS VOLG JE EEN HALF JAAR, EEN HELE DAG BIJ HER-OPLEIDINGEN EN OP PRO DE BAANDER .

HEFTRUCKCHAUFFEUR

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je krijgt 
2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
• Bereid zijn om huiswerk te maken en voor repetities te willen leren
• Op tijd komen en niet vaak ziek zijn

Na het behalen van het examen krijg je
een diploma Mig/Mag lassen erkend door het Nederlands Instituut Lastechniek.
Daarmee kun je in een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

DEZE CURSUS VOLG JE HET HELE JAAR, 4 LESUREN PER WEEK

LASSEN MIG/MAG

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 8 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 8 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 9 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 8 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 9 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lesuren in de week.
Bovendien loop je stage in een winkel.

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 8 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week
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 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 8 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 9 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 8 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 9 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lesuren in de week.
Bovendien loop je stage in een winkel.

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 8 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 8 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 9 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week
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 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week
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 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 8 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 9 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lesuren in de week.
Bovendien loop je stage in een winkel.



 CURSUS 6  CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
• Je oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een
 service beurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop
• Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden
• Je maakt een boekje over gereedschap en onderdelen
• Je maakt een opengewerkt model

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Serieus en op tempo kunnen sleutelen
• Klantgericht kunnen werken
• Vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is

Na het behalen van het examen krijg je
een certificaat van school waarmee je later bij een fietsenmaker of in een ander
technisch bedrijf kan werken.

DEZE CURSUS VOLG JE HET HELE JAAR, 4 LESUREN PER WEEK

FIETSTECHNIEK HULPMONTEUR

- 10 - - 15 -

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren. De hoofdonderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Graag willen leren hoe zij een werkplek moeten schoonmaken
• Van schoon en netjes houden

Na het behalen van het examen krijg je
een landelijk erkend diploma van de SVS, basisopleiding schoonmaken. Daarmee worden
je mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot. Wanneer je de cursus Werken in een
zorginstelling/Werken als thuishulp volgt is Schoonmaken in de groothuishouding een
verplicht onderdeel.

DEZE CURSUS DUURT EEN HALF JAAR, 6 LESUREN PER WEEK, OP SCHOOL EN/OF OP LOCATIE

SCHOONMAKEN
IN DE GROOTHUISHOUDING

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11 EN 12

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week
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 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week
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 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week
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 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek
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 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11 EN 12

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 10 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen krijg je een 
landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vor
en -diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11 EN 12

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 10 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11 EN 12

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 10 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen krijg je een 
landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vor
en -diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11 EN 12

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 10 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11 EN 12

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 10 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen krijg je een 
landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vor
en -diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9



 CURSUS 12  CURSUS 5

- 16 - - 9 -

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld 
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert wat 
je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat. In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit 
wordt afgewisseld.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Serieus zijn
• Niet bang zijn om mensen te helpen
• Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Na het behalen van het examen krijg je
een diploma Jeugd Eerste Hulp van het Oranje Kruis. Daarmee kun je later
• Goed zorgen voor mensen om je heen zoals collega’s, familie, kinderen
• Elke 2 jaar door een mini-cursus je diploma laten verlengen

DEZE CURSUS DUURT ONGEVEER 14 WEKEN, 2 LESUREN PER WEEK

EHBO
JEUGD EERSTE HULP

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 15

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 8 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 8 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 15

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 8 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 8 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week
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 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week
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 CURSUS 15

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week
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 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week
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 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week
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 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 8 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week
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 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 8 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week
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 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week
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 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet 
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien word je 
expert in sommige sportonderdelen. De tijden van de cursus kunnen soms veranderen omdat 
we ook buiten de school gaan sporten.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Het leuk vinden om te bewegen
• Het leuk vinden om na te denken over bewegen, 
 bijvoorbeeld over sport en gezondheid, sport en samenleving

Na het behalen van het examen krijg je
een certificaat van de school. Daarmee kun je goede keuzes maken op het gebied van 
sportieve vrijetijdsbesteding.

DEZE CURSUS VOLG JE HET HELE JAAR, 4 LESUREN PER WEEK

SPORT

 

 

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week
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 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week
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 CURSUS 17

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken. natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te koken.
• schoon en hygiënisch willen werken.
• het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week (8 lesuren)

- 4 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week
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 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week
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 CURSUS 19

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken. natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te koken.
• schoon en hygiënisch willen werken.
• het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week (8 lesuren)

- 4 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week

- 20 -

 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken. natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te koken.
• schoon en hygiënisch willen werken.
• het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week (8 lesuren)

- 4 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week

- 20 -

 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week
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 CURSUS 19

 

 

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week

- 20 -

 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week
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 CURSUS 17

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken. natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te koken.
• schoon en hygiënisch willen werken.
• het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week (8 lesuren)

- 4 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week

- 20 -

 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week
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 CURSUS 19

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken. natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te koken.
• schoon en hygiënisch willen werken.
• het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week (8 lesuren)

- 4 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week

- 20 -

 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken. natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te koken.
• schoon en hygiënisch willen werken.
• het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week (8 lesuren)

- 4 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week

- 20 -

 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week
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 CURSUS 19

 

 

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week

- 20 -

 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week

- 21 -

 CURSUS 17

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken. natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te koken.
• schoon en hygiënisch willen werken.
• het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week (8 lesuren)

- 4 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week

- 20 -

 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week

- 21 -

 CURSUS 19

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken. natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te koken.
• schoon en hygiënisch willen werken.
• het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week (8 lesuren)

- 4 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week

- 20 -

 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken. natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te koken.
• schoon en hygiënisch willen werken.
• het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week (8 lesuren)

- 4 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• van dieren houden
• niet bang zijn om hard te werken
• zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze cursus volG je het hele jAAr, 1 DAG per week

- 20 -

 CURSUS 18

- 4 -

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”,
“geen pet op”.

Daarnaast zijn er nog extra regels:
• je draagt de juiste werkkleding
• je houdt rekening met veiligheidsregels
• je maakt de hele cursus af
• je maakt huiswerk voor de cursus
• je doet mee aan proefexamens en aan

het officiële examen.
• je mag geen examen doen als je onvoldoendes

haalt of de leerkracht ontevreden is over je
werkhouding.

• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen
in het vakgebied.

Elke cursus wordt afgesloten met een examen.
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

 BELANGRIJK!!!

Korte informatie over de cursus
Dit is een cursus voor leerlingen die meer willen weten over sport. In deze cursus ga je niet
alleen zelf sporten, je bent ook organisator, scheidsrechter en trainer. En misschien wordt
je expert in sommige sportonderdelen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• het leuk vinden om te bewegen
• het leuk vinden om na te denken over bewegen bijvoorbeeld over sport en

gezondheid, sport en samenleving.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Goede keuzes maken op het gebied van sportieve vrijetijdsbesteding.

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lessen per week.
De tijden kunnen soms veranderen omdat we ook buiten de school gaan sporten.

SPORT

Deze cursus volG je het hele jAAr, 4 lesuren per week

- 21 -

 CURSUS 19



 CURSUS 4  CURSUS 13

- 8 - - 17 -

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in een winkel. Dit kunnen verschillende 
soorten winkels zijn; supermarkten, mode- en schoenenwinkels, kringloopwinkels enz.
Praktische onderdelen van de cursus zijn vakken vullen, klantbenadering, werken met een 
pakbon, prijzen en presenteren van artikelen, emballage en derving verwerken en het
onderhoud van de winkel. Ook gaan we erop uit om winkels doelgericht te bekijken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Gemotiveerd zijn
• Klantgericht kunnen werken
• Het hele jaar stage gaan lopen in een winkel

Na het behalen van het examen krijg je
een certificaat erkend door het Kenniscentrum van de Handel (KCH).
Dit is de basis om te kunnen werken in een winkel.

DEZE CURSUS VOLG JE HET HELE JAAR, 4 LESUREN PER WEEK, OP SCHOOL EN/OF OP LOCATIE

DETAILHANDEL
WERKEN IN EEN WINKEL

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 8 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 8 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 9 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 8 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 9 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lesuren in de week.
Bovendien loop je stage in een winkel.

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 8 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 8 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 9 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 8 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 9 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lesuren in de week.
Bovendien loop je stage in een winkel.

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 8 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 8 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 9 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 8 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 9 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11

Deze cursus volg je het hele jaar 4 lesuren in de week.
Bovendien loop je stage in een winkel.

Korte informatie over de cursus
Je leert alles over tractor rijden en grondmachines , twee lesuur praktijk en de theorie die 
daarbij hoort. We gaan oefenen op het veld naast de school. De theorie die je leert is voor 
het halen van het T-Rijbewijs. Deze tractor cursus is een voortraject voor het T-Rijbewijs.
Dit rijbewijs kun je halen bij een verkeersschool. Daarna mag je ook op de weg rijden met 
een tractor.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Het leuk vinden om te leren rijden op een tractor
• Dat je iets wil leren over de techniek van een tractor
• Veilig werken en rijden op een tractor belangrijk vinden
• (Bijna) 16 jaar zijn.

Na het behalen van het cursus kun je
werken bij een tuinders of een hoveniers bedrijf.
Daar mag je met machines en voertuigen werken zoals een tractor.
Nog wel onder begeleiding.

DEZE CURSUS VOLG JE EEN HALF JAAR, 4 LESUREN PER WEEK

TRACTOR CURSUS



 CURSUS 14  CURSUS 3

- 18 - - 7 -

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je gaan werken in de Horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken? Tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende taarten
en broodsoorten er zijn en nog veel meer. Wil je ontdekken wat je allemaal kunt met
deze deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
• Het leuk vinden om netjes en schoon te werken
• Het leuk vinden om precies te werken
• Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Na het behalen van het examen krijg je
een certificaat van school. Daarmee kun je werken in de Horeca, bijvoorbeeld in een bedrijf 
waar ze veel broodjes en taarten maken of gaan werken bij een bakker. Je kunt laten zien 
dat je ervaring hebt en al veel afweet van verschillende bereidingen, degen en beslagen.

DEZE CURSUS VOLG JE HET HELE JAAR, 4 LESUREN PER WEEK

BROOD & BANKET

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 15

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 8 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 8 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 15

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 8 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 8 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 15

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 8 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 8 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week
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 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige stoffen. 
Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Serieus zijn
• Veiligheid belangrijk vinden
• Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties

Na het behalen van het examen krijg je
een diploma erkend door de landelijke VCA organisatie. Daarmee kun je veilig werken
op de werkvloer en hulp bieden bij onveilige situaties.

DEZE CURSUS DUURT ÉÉN HELE SCHOOLWEEK

VCA VEILIGHEID
BASISDIPLOMA

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 12 -

 CURSUS 8  CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 11 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 12 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 12 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 13 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 11 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 12 -

 CURSUS 8  CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 11 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 12 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 12 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 13 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 11 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 12 -

 CURSUS 8  CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 11 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 12 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 12 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 13 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 11 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9



 CURSUS 2  CURSUS 15

- 6 - - 19 -

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je alle vaardigheden en vak technieken die bij de werkzaamheden van 
een bedieningsassistent horen. De tafel voor gasten gereed maken, opdekken, gasten
verwelkomen, bestellingen opnemen en serveren, afscheid nemen van de gasten en de tafel 
weer afruimen. Je oefent het poleren van glazen en bestek, het indekken van een couvert, 
het maken van een planning en het hanteren van verschillende draagmethodes . 

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Het leuk vinden om met gasten om te gaan
• De voorbereiding willen doen voor de komst van de gast
• De gasten correct leren bedienen
• Hygiënisch kunnen werken
• Drankenkennis willen opdoen

Na het behalen van het examen krijg je 
een diploma SVH Bedieningsassistent (BAS). Daarmee kun je een goede start in de horeca 
maken. Misschien kun je daarna nog een vervolgopleiding doen in de horeca. Verder werk 
je een dag in ons restaurant omdat je dan wat je geleerd hebt in praktijk kunt brengen. 
Je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken is bereid. Je leert omgaan met 
echte gasten. De cursus valt samen met de cursus Keukenassistent (KAS). De schooltijden
zijn die dag van 12.40 uur tot 19.30 uur.

DEZE CURSUS VOLG JE HET HELE JAAR, 2 LESUREN PER WEEK (1 THEORIE- EN 1 PRAKTIJKLES)

BEDIENINGSASSISTENT (BAS)

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week
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 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medhewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• e	leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
• het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netje

NaAls je een certificaat het van deze cursus hebt gehaald kun je d aarmee latere
eEen baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het h jaar va1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Na het behalen van het examen krijg je 
een	certificaat	erkend	door	de	brancheorganisatie	tuin	en	Dier	daarmee	kun	je	werken	bij
•		een boomverzorgingsbedrijf.
•		een bedrijf voor terreinonderhoud.
•		een hovenier.
•		een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 15

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week
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 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Na het behalen van het examen krijg je 
een	certificaat	erkend	door	de	brancheorganisatie	tuin	en	Dier	daarmee	kun	je	werken	bij
•		een boomverzorgingsbedrijf.
•		een bedrijf voor terreinonderhoud.
•		een hovenier.
•		een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 15

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medhewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• e	leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
• het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netje

NaAls je een certificaat het van deze cursus hebt gehaald kun je d aarmee latere
eEen baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het h jaar va1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Na het behalen van het examen krijg je 
een	certificaat	erkend	door	de	brancheorganisatie	tuin	en	Dier	daarmee	kun	je	werken	bij
•		een boomverzorgingsbedrijf.
•		een bedrijf voor terreinonderhoud.
•		een hovenier.
•		een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 15

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Na het behalen van het examen krijg je 
een	certificaat	erkend	door	de	brancheorganisatie	tuin	en	Dier	daarmee	kun	je	werken	bij
•		een boomverzorgingsbedrijf.
•		een bedrijf voor terreinonderhoud.
•		een hovenier.
•		een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 15

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week
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 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week
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 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week
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 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medhewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• e	leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
• het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netje

NaAls je een certificaat het van deze cursus hebt gehaald kun je d aarmee latere
eEen baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het h jaar va1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Na het behalen van het examen krijg je 
een	certificaat	erkend	door	de	brancheorganisatie	tuin	en	Dier	daarmee	kun	je	werken	bij
•		een boomverzorgingsbedrijf.
•		een bedrijf voor terreinonderhoud.
•		een hovenier.
•		een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 15

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week
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 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Na het behalen van het examen krijg je 
een	certificaat	erkend	door	de	brancheorganisatie	tuin	en	Dier	daarmee	kun	je	werken	bij
•		een boomverzorgingsbedrijf.
•		een bedrijf voor terreinonderhoud.
•		een hovenier.
•		een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 15

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
Tijdens deze cursus leer je wat er allemaal bij komt kijken als je werkt bij de huishoudelijke 
dienst van een zorginstelling of als thuishulp. Kamers schoonmaken, bed verschonen, rolstoel 
reinigen, assisteren bij de maaltijd, een praatje maken enz. Ook activiteiten voor bewoners 
organiseren en begeleiden horen hierbij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Het fijn vinden om met oudere mensen te werken
• Plezier hebben in het schoonmaken van de leefomgeving van ouderen
• Stage willen lopen in de ouderen- of thuiszorg (is verplicht)

Na het behalen van het examen krijg je
een certificaat erkend door de landelijke organisatie Calibris. Daarmee kun je
• Werken in een zorginstelling of als thuishulp
• Goed zorgen voor de oudere mensen in jouw omgeving

Wanneer je de cursus Werken in een zorginstelling/Werken als thuishulp volgt is 
Schoonmaken in de groothuishouding een verplicht onderdeel. Of deze moet met een 
voldoende al afgesloten zijn. Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) wordt aangevraagd.

DEZE CURSUS VOLG JE HET HELE JAAR, 4 LESUREN PER WEEK, OP SCHOOL EN/OF OP LOCATIE

WERKEN IN EEN ZORGINSTELLING/
WERKEN ALS THUISHULP                                              

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 10 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 10 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 13

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 8 -

 CURSUS 4

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 8 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 9 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 10 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 10 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 13

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 8 -

 CURSUS 4

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 8 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 9 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 10 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 10 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 13

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 8 -

 CURSUS 4

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 16 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 8 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 9 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11



 CURSUS 16  CURSUS 1

- 20 - - 5 -

Korte informatie over de cursus
Voertuigen worden steeds ‘slimmer’ en milieuvriendelijker. Denk aan elektrische auto’s
en fietsen. Die technische vooruitgang maakt jouw werk als autotechnicus erg afwisselend
en uitdagend.

• Je volgt theorie en praktijklessen en maakt opdrachten uit werkboeken
• De praktijk leer je in de autowerkplaats op de Modemweg
• De onderdelen worden afgesloten met toetsen
• Je wordt voorbereid op de Entree opleiding assistent Mobiliteitsbranche

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Graag met hun handen werken
• Van sleutelen houden
• Plezier hebben in techniek

Na het behalen van het examen krijg je
een certificaat van school erkend door de branche organisatie Innovam. Daarmee kun
je bijvoorbeeld in een garagebedrijf of een ander technisch bedrijf aan de slag.

DEZE CURSUS VOLG JE HET HELE JAAR, 1 DAG PER WEEK OP HET MBO, SCHOOL VOOR TECHNIEK

AUTOTECHNIEK HULPMONTEUR

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11 EN 12

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 10 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11 EN 12

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 10 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen krijg je een 
landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vor
en -diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11 EN 12

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 10 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11 EN 12

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 10 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen krijg je een 
landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vor
en -diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11 EN 12

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week

- 10 -

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 11 EN 12

Korte informatie over de cursus
Deze cursus geeft kleur aan je schooltijd.	hoe maak je groen of oranje?	wat betekent
rood? Je leert de grondbeginselen van schilderen. Ook zorgen we ervoor dat de school
netjes in de verf staat. Je leert werken met de veiligheidsregels van dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te schilderen
•	 rustig en netjes kunnen werken, binnen en buiten
•	 ook het schoonmaken en schuren niet erg vinden.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een schilders- of klussenbedrijf gaan werken.

SCHILDEREN
technIsch

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren	per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus:
•	 je	werkt in een echt garagebedrijf
•	 je	sleutelt aan auto’s
•	 In de garage volg je ook de theorie
•	 je	volgt de cursus volgens de normen van de Innovam
•	 je	werkt met een werkboek
•	 De cursus duurt	1	à	2	jaar
•	 De cursus wordt	1	dag per week gegeven
•	 De onderdelen worden afgesloten met toetsen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 handig zijn en graag met hun handen werken
•	 Graag aan auto’s sleutelen
•	 techniek in het algemeen leuk vinden
•	 klantgericht kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt behaald, kun je daarmee later
•	 B.v. bij een garagebedrijf of in een ander technisch bedrijf gaan werken.

HULPMONTEUR AUTOTECHNIEK
technIsch

Deze cursus volG	je	1	À	2	jAAr,	1	DAG	per week
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 CURSUS 7

Korte informatie over de cursus
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine. Je gaat per week 2 uur lassen en je
krijgt 2 uur theorieles over lassen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 veel willen lassen en herhalende oefeningen willen doen
•	 Bereid zijn huiswerk te maken en repetities te leren
•	 op	tijd komen en niet vaak ziek zijn.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In een metaalbedrijf gaan werken. Je kunt voorrang krijgen bij sollicitatie.
Je kunt meer lasopleidingen gaan volgen.

MIG/MAG LASSEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 9 -

 CURSUS 5

Korte informatie over de cursussen: (Je kiest hier voor TWEE cursussen in een jaar).
Met de cursus Werken in de Zorg leer je wat er allemaal komt kijken om te werken in de
huishoudelijke dienst van een zorginstelling. Schoonmaakwerkzaamheden zoals bed ver-
schonen en rolstoel reinigen horen onder andere hierbij.
Met de cursus Werken in de Kinderopvang leer je wat er bij komt kijken om als huishou-
delijk assistent in de kinderopvang te werken. Je leert dan bijvoorbeeld hoe je speelgoed
moet schoonmaken en een fruithapje moet klaarmaken

Voor deze cursussen worden leerlingen gezocht die
•	 het fijn vinden om met oude mensen en kleine kinderen te werken.
•	 plezier hebben in het schoonmaken van de leefplek van oude mensen en

kleine kinderen.

Als je een certificaat van deze cursussen hebt gehaald kun je daarmee later
•	 eventueel doorstromen naar niveau	1	zorg en welzijn van het	roc	en daarna

werken in een zorginstelling of in de kinderopvang.
•	 goed zorgen voor kleine kinderen en oude mensen in jouw eigen omgeving.

Een stage in een zorginstelling en kinderopvang horen bij de cursussen.
De cursus schoonmaken is verplicht, tenzij het diploma schoonmaken reeds behaald is.

WERKEN IN DE ZORG
en werken	In	De	kInDeropvAnG

Deze cursussen volG	je het hele	jAAr,	4	lesuren per week

- 15 -

 CURSUS 12 EN 13

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen krijg je een 
landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vor
en -diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 10

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
1.	 je	oefent ‘alle’ praktische vaardigheden. Aan het eind kun je zelfstandig een

servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen opknappen voor de verkoop.
2. Je houdt een logboekje bij van je werkzaamheden.
3. Je maakt een boekje over gereedschap of onderdelen.
4. Je maakt een opengewerkt model.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus en op tempo kunnen sleutelen
•	 klantgericht kunnen werken
•	 vooral plezier hebben in techniek en het fijn vinden als er weer een fiets af is.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Bij een fietsenmaker werken of in een technisch vak gaan werken.

Deze cursus volg je het hele jaar 6 lessen per week en twee keer loop je een hele week
mee bij alle uren fietstechniek (assistent van de meester).

HULPMONTEUR FIETSTECHNIEK

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	6	lesuren	per week

- 10 -

 CURSUS 6

Korte informatie over de cursus
Bij deze cursus word je opgeleid in het professioneel schoonmaken van gebouwen en
kantoren.  De hoofd onderdelen zijn stofwissen, moppen, interieur reinigen en sanitair
reinigen. Je leert hoe je om moet gaan met verschillende schoonmaakmaterialen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
•	 Graag willen leren hoe zij een werkplek schoon moeten maken.

Na het behalen van het examen heb je een:
•	 landelijk erkend diploma van de	stichting	scholing en	vorming		schoonmaakbedrijven		

en –diensten. Daarmee worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroot.

wanneer je de cursus	werken in de zorg	/	werken in de kinderopvang volgt is	schoon-
maken in de groothuishouding een verplicht onderdeel.

De cursus wordt het 7e/8e lesuur op school gegeven.

SCHOONMAKEN
In De	Groot	huIshouDInG

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 14 -

 CURSUS 11

Korte informatie over de cursus
Je wordt opgeleid tot heftruckbestuurder. De opleiding duurt een half jaar. De helft bestaat
uit praktijk en de helft uit theorie. De cursus wordt afgerond met een theorie- en een
praktijkexamen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 16 jaar of ouder zijn (jongens of meisjes)
•	 het leuk vinden om op een heftruck te rijden
•	 willen leren uit lesboeken en ook huiswerk willen maken
•	 veiligheid belangrijk vinden.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Zelfstandig een heftruck besturen. Bij magazijnen of overslagbedrijven werken waar je op
een heftruck moet rijden.

HEFTRUCKBESTUURDER

Deze cursus volG	je	onGeveer	een	hAlF	jAAr,	4	lesuren per week

- 11 -

 CURSUS 8

Korte informatie over de cursus
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over veiligheid op de werkvloer, veiligheid
voor je eigen gezondheid, veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige
stoffen. Veel bedrijven willen dat al hun werknemers een diploma veiligheid hebben.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 veiligheid belangrijk vinden
•	 Iets willen leren over hulp bieden bij onveilige situaties.

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Veilig werken op de werkvloer. Hulp bieden bij onveilige situaties.

VCA VEILIGHEID
BAsIsDIplomA

Deze cursus	Duurt	1	hele	schoolweek

- 13 -

 CURSUS 9

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld wieden, schoffelen, 
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haag knippen, afzetten en boom planten. 
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier te 
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Ervan houden buiten te werken
• Zelfstandig aan de slag kunnen
• Houden van planten en bomen

Na het behalen van het examen krijg je
een certificaat. Daarmee kun je werken bij een
• Boomverzorgingsbedrijf
• Bedrijf voor terreinonderhoud
• Hovenier
• Ander groenbedrijf

DEZE CURSUS VOLG JE HET HELE JAAR, 1 DAG PER WEEK

WERKEN IN HET GROEN

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week
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 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week
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 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week
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 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medhewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• e	leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
• het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netje

NaAls je een certificaat het van deze cursus hebt gehaald kun je d aarmee latere
eEen baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het h jaar va1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Na het behalen van het examen krijg je 
een	certificaat	erkend	door	de	brancheorganisatie	tuin	en	Dier	daarmee	kun	je	werken	bij
•		een boomverzorgingsbedrijf.
•		een bedrijf voor terreinonderhoud.
•		een hovenier.
•		een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 15

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Na het behalen van het examen krijg je 
een	certificaat	erkend	door	de	brancheorganisatie	tuin	en	Dier	daarmee	kun	je	werken	bij
•		een boomverzorgingsbedrijf.
•		een bedrijf voor terreinonderhoud.
•		een hovenier.
•		een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 15

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medhewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• e	leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
• het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netje

NaAls je een certificaat het van deze cursus hebt gehaald kun je d aarmee latere
eEen baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het h jaar va1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Na het behalen van het examen krijg je 
een	certificaat	erkend	door	de	brancheorganisatie	tuin	en	Dier	daarmee	kun	je	werken	bij
•		een boomverzorgingsbedrijf.
•		een bedrijf voor terreinonderhoud.
•		een hovenier.
•		een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 15

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week
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 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week
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 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week
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 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Na het behalen van het examen krijg je 
een	certificaat	erkend	door	de	brancheorganisatie	tuin	en	Dier	daarmee	kun	je	werken	bij
•		een boomverzorgingsbedrijf.
•		een bedrijf voor terreinonderhoud.
•		een hovenier.
•		een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 15

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medhewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• e	leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
• het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netje

NaAls je een certificaat het van deze cursus hebt gehaald kun je d aarmee latere
eEen baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het h jaar va1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 20 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Na het behalen van het examen krijg je 
een	certificaat	erkend	door	de	brancheorganisatie	tuin	en	Dier	daarmee	kun	je	werken	bij
•		een boomverzorgingsbedrijf.
•		een bedrijf voor terreinonderhoud.
•		een hovenier.
•		een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 15

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 7 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week

- 18 -

 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2  CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 6 -

 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week
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 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week
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 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week
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feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week
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 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
• zelfstandig aan de slag kunnen
• houden van planten en bomen

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	De glastuinbouw
•	Een bomenkwekerij
•	Een plantenkwekerij
•	Een tuincentrum

Stage in de plantenteelt is verplicht.

WERKEN IN DE PLANTENTEELT

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week
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 CURSUS 17

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week
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 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.
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Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week
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cAterInGAssIstent

BEDIENINGSVAARDIGHEDEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)
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 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.

EHBO
jeuGDDIplomA	B

Deze cursus	Duurt onGeveer 14 weken,	2	lesuren per week
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 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week
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Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.
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Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.
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tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
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Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.
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Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je vaardigheden als medewerker in de bediening van een restaurant.
je	zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn uitziet voordat de gasten komen.	je
serveert de gerechten uit die in de keuken van het restaurant zijn bereid. Je moet de pro-
ducten en materialen kennen en herkennen die in het restaurant worden gebruikt. En het
belangrijkste: je leert jezelf presenteren en hoe je met gasten omgaat.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om met gasten in een restaurant om te gaan
•	 het werken in de horeca leuk vinden
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Een baan krijgen in de horeca, bijvoorbeeld in een restaurant of een fast-food restaurant
zoals Mc Donalds. Misschien kun je een vervolgopleiding gaan doen in de horeca.

Deze cursus volg je het hele jaar van 1 hele dag per week (8 lesuren). Deze lessen vallen
samen met de cursus	keukenvaardigheden, omdat je dan wat je leert in de praktijk kunt
brengen; je zet het restaurant klaar en serveert uit wat in de keuken wordt bereid. Je leert
dus omgaan met echte gasten. Schooltijden zijn van 12.40 uur tot 19.30 uur.
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 CURSUS 3

Korte informatie over de cursus
In de cursus leer je hoe je mensen kunt helpen en verzorgen die gewond zijn. Bijvoorbeeld
bij ademhalingsproblemen, bewusteloosheid, (brand)wonden en vergiftigingen. Je leert
wat je kunt doen bij ongelukken in huis of op straat.
In de lessen krijg je theorie en praktijk, dit wordt afgewisseld. De cursus wordt afgesloten
met een officiëel examen.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 serieus zijn
•	 niet bang zijn om mensen te helpen
•	 Geïnteresseerd zijn in veiligheid en gezondheid

Als je een diploma van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 Goed zorgen voor mensen om je heen: collega’s, familie, kinderen.
•	 je	kunt elke	2	jaar je diploma door een mini-cursus laten verlengen of
•	 je kunt het volwassen	ehBo	diploma gaan halen.
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 CURSUS 15

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week
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 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.
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tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
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•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.
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Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden om te werken in de plantenteelt. Bijvoorbeeld: snijbloemen-
teelt, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt en planten winterhard. Maar ook bijvoorbeeld
werken in een tuincentrum of zoiets. Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je 
lichaam op een goede manier gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 De planten leren vermeerderen
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Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.
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Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.
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Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.
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 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Na het behalen van het examen krijg je 
een	certificaat	erkend	door	de	brancheorganisatie	tuin	en	Dier	daarmee	kun	je	werken	bij
•		een boomverzorgingsbedrijf.
•		een bedrijf voor terreinonderhoud.
•		een hovenier.
•		een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.
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 CURSUS 15

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 6 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 18 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
In deze cursus krijg je veel theorie over het werken in de detailhandel.	praktische onder-
delen van de cursus zijn: vakken vullen, klantbenadering, werken met een pakbon, prijzen
van artikelen en kleding, emballage, derving en onderhoud winkel. Een stage lopen in een
winkel hoort bij deze cursus en je houdt een stageverslag bij.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Gemotiveerd zijn om in een winkel stage te lopen.
•	 klantgericht kunnen werken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
•	 werken in een winkel.

Deze cursus volg je het hele jaar 2 lessen per week.
En je loopt stage in een winkel.

VERKOOPKUNDE
werken	In	een	wInkel

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	2	lesuren per week

- 17 -

 CURSUS 14

Korte informatie over de cursus
Misschien wil je wel gaan werken in de horeca of vind je het leuk om bij een brood- en
banketbakker te gaan werken?	tijdens deze cursus leer je wat voor verschillende soorten
brood er zijn en nog veel meer.	wil je ontdekken wat je allemaal kunt met verschillende
deeg- en beslagsoorten en hoe je deze maakt, meld je dan aan voor deze cursus.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om nieuwe dingen te ontdekken
•	 het leuk vinden om netjes en schoon te werken
•	 het leuk vinden om precies te werken
•	 Iets moois willen maken, waar anderen van genieten

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
werken in de horeca, bijvoorbeeld bij	la	place waar ze veel broodjes en taarten maken
of gaan werken bij een bakker.

Deze cursus volg je het hele jaar 1 dagdeel per week van 12.40 uur tot 16.20 uur.

BROOD & BANKET

Deze cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAGDeel	per	week

- 7 -

 CURSUS 4



 BELANGRIJK!!!

 CURSUS 17

Belangrijke opmerkingen voor alle cursussen
Bij alle cursussen gelden de regels zoals die ook 
gelden op school, bijvoorbeeld “op tijd komen”, 
“geen pet op”, “mobieltjes uit”.

Daarnaast zijn er nog extra regels: 
• Je draagt de juiste werkkleding
• Je houdt rekening met veiligheidsregels
• Je maakt de hele cursus af
• Je maakt huiswerk voor de cursus
• Je doet mee aan proefexamens en aan 
 het officiële examen
• Je mag geen examen doen als je onvoldoendes 
 haalt en/of je leerkracht ontevreden is over je 
 werkhouding
• Bij de meeste cursussen moet je ook stage lopen 
 in het vakgebied, bij onvoldoende stage tijd kun 
 je geen examen doen

Elke cursus wordt afgesloten met een examen. 
Hiervan krijg je een officieel diploma of certificaat.

- 4 - - 21 -

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn voor het verzorgen van dieren. 
Bijvoorbeeld wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om. 
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak. Je moet stage lopen 
in de dierverzorging.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
• Van dieren houden
• Niet bang zijn om hard te werken
• Zelfstandig kunnen werken

Na het behalen van het examen krijg je
een certificaat erkend door de brancheorganisatie Aequor/SBB. Daarmee kun je makkelijker 
een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

DEZE CURSUS VOLG JE HET HELE JAAR, 1 DAG PER WEEK

WERKEN MET DIEREN

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken.	natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te koken.
•	 schoon en hygiënisch willen werken.
•	 het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 5 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 5 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken.	natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te koken.
•	 schoon en hygiënisch willen werken.
•	 het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 5 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 van dieren houden
•	 niet bang zijn om hard te werken
•	 zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 20 -

 CURSUS 18

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 5 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken.	natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te koken.
•	 schoon en hygiënisch willen werken.
•	 het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 5 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 van dieren houden
•	 niet bang zijn om hard te werken
•	 zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 20 -

 CURSUS 16

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken.	natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te koken.
•	 schoon en hygiënisch willen werken.
•	 het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 5 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 van dieren houden
•	 niet bang zijn om hard te werken
•	 zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 20 -

 CURSUS 18

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 5 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week
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 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken.	natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te koken.
•	 schoon en hygiënisch willen werken.
•	 het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 5 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 5 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken.	natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te koken.
•	 schoon en hygiënisch willen werken.
•	 het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 5 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 van dieren houden
•	 niet bang zijn om hard te werken
•	 zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 20 -

 CURSUS 18

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 5 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken.	natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te koken.
•	 schoon en hygiënisch willen werken.
•	 het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 5 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 van dieren houden
•	 niet bang zijn om hard te werken
•	 zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 20 -

 CURSUS 16

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken.	natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te koken.
•	 schoon en hygiënisch willen werken.
•	 het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 5 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 van dieren houden
•	 niet bang zijn om hard te werken
•	 zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 20 -

 CURSUS 18

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 5 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken.	natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te koken.
•	 schoon en hygiënisch willen werken.
•	 het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 5 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 5 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken.	natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te koken.
•	 schoon en hygiënisch willen werken.
•	 het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 5 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 van dieren houden
•	 niet bang zijn om hard te werken
•	 zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 20 -

 CURSUS 18

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 5 -

 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week

- 19 -

 CURSUS 16

cAterInGAssIstent

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken.	natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te koken.
•	 schoon en hygiënisch willen werken.
•	 het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)

- 5 -

 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 van dieren houden
•	 niet bang zijn om hard te werken
•	 zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week

- 20 -

 CURSUS 16

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week
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 CURSUS 16

Korte informatie over de cursus
wil je veel vaardigheden leren om te werken in de horeca, dan is deze cursus een aan-
rader. Je leert verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken. Maar ook waren-
kennis en veilig werken in de keuken.	natuurlijk leer je ook hoe je je eigen producten
presenteert. Je brengt alles wat je leert in de praktijk in ons restaurant op school, met echte
gasten. Dus, wil je graag lekker en mooi leren koken voor gasten, meld je dan aan!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 het leuk vinden om te koken.
•	 schoon en hygiënisch willen werken.
•	 het gasten naar hun zin willen maken.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Makkelijk een baan krijgen in de Horeca. Bijvoorbeeld in een restaurant, een instellings-
keuken of een Fast-food restaurant zoals Mc Donalds.

Deze cursus volg je het hele jaar, 1 hele dag per week (8 lesuren). Schooltijden zijn die
dag van 12.40 uur tot 19.30 uur. Je gaat dus wat langer door, omdat je kookt voor het
restaurant voor echte gasten. Als je de cursus goed doorloopt, sluit je deze af met een
SVH-examen. Ook ga je stage lopen in de horeca.

KEUKENVAARDIGHEDEN
restAurAnt

Deze cursus volG	je het hele	jAAr,	1	DAG per week (8	lesuren)
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 CURSUS 1

Korte informatie over de cursus
In deze cursus leer je basisvaardigheden die nodig zijn bij het verzorgen van dieren.
Bijvoorbeeld: wat eten dieren, hoe zie je of een dier ziek is, hoe ga je met dieren om.
Daarnaast leer je gereedschappen kennen die nodig zijn bij dit vak.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 van dieren houden
•	 niet bang zijn om hard te werken
•	 zelfstandig kunnen werken

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
Misschien een baan krijgen in de dierverzorging of doorleren in deze sector.

Deze cursus volg je het hele jaar een dag  per week.
Ook moet je stage lopen in de dierverzorging. Op deze stage doe je ook je examen.

DIERVERZORGING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week
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 CURSUS 18

Korte informatie over de cursus
tijdens deze cursus leer je verschillende cateringopdrachten verzorgen.catering	bij
feestjes, lunches en recepties. Belangrijk hierbij is het klantgericht en hygiënisch werken.
Verder leer je veilig te werken, snij- en kooktechnieken en jezelf netjes te presenteren.
Je bent tenslotte het visitekaartje van jouw cateringbedrijf!

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 Het leuk vinden om hapjes voor anderen te maken.
•	 Het mensen naar hun zin willen maken; de klant is koning!
•	 schoon en netjes kunnen werken.
•	 lunches willen maken voor leerkrachten.
•	 soms na schooltijd willen helpen bij een receptie.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later
In de catering werken en/of een vervolgopleiding in de catering doen.

CONTRACTCATERING

Deze	cursus	volG	je	het	hele	jAAr,	1	DAG	per	week
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 CURSUS 2

Korte informatie over de cursus
Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud. Bijvoorbeeld: wieden, schoffelen,
uitharken, omleggen, maaien, graskant steken, haagknippen, afzetten en boom planten.
Hierbij leer je de gereedschappen, materialen en je lichaam op een goede manier
gebruiken.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die
•	 ervan houden buiten te werken.
•	 zelfstandig aan de slag kunnen.
•	 houden van planten en bomen.

Als je een certificaat van deze cursus hebt gehaald kun je daarmee later werken bij
•	 een boomverzorgingsbedrijf
•	 een bedrijf voor terreinonderhoud
•	 een hovenier
•	 een ander groenbedrijf.

Stage in de groensector is verplicht.

WERKEN IN HET GROEN

Deze cursus volG	je het hele	jAAr, 1DAG per week
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 CURSUS 16

cAterInGAssIstent



 LET OP! KEUZE FORMULIER

Vul hier in welke cursussen je kiest. Oudere leerlingen hebben meer kans dat ze
ingeroosterd worden voor een cursus.
Als ze tenminste gemotiveerd zijn. De nieuwe 3e 
klassers mogen dit jaar ook al kiezen, bijvoorbeeld 
voor Schoonmaken, EHBO, Brood & Banket of 
andere cursussen waar stage nog niet verplicht is 
en de leeftijd niet meespeelt. 

In dit boekje vind je informatie over alle cursussen 
die volgend schooljaar op Pro De Baander worden 
gegeven, mits er voldoende belangstelling voor is. 
Daarbij zie je wat je er later mee kunt doen en
welke leerlingen er voor die cursus gezocht worden. 

Veel succes!

Naam

Klas

Geboortedatum

1e Keus cursus

2e Keus cursus

3e Keus cursus

4e Keus cursus

-22- - 3-
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