
Praktijkonderwijs
jouw route 
naar succes!



Leren met de  
praktijk centraal
Ben je tussen de 12 en 18 jaar en leer jij 
liever in de praktijk dan in de school
banken? Dan is praktijkonderwijs  
misschien iets voor jou!

Na het praktijkonderwijs kun je aan het 
werk of een vervolgopleiding gaan doen. 
Wonen, werken, vrijetijdsbesteding  
en burgerschap zijn belangrijke  
onderwerpen in het praktijkonderwijs.

Jouw route  
naar succes via  
praktijkonderwijs

Dit is het praktijkonderwijs

BASISPERIODE MET PRAKTIJKLESSEN,  
THEORIELESSEN EN VOORBEREIDING OP STAGE

Maak kennis met verschillende sectoren en ontdek wat bij jou past.

SECTOR KIEZEN 

Techniek Groen Dienstverlening Horeca Retail Logistiek

Op een school voor praktijkonderwijs ; 
• krijg je de helft van de tijd praktijklessen
• kun je kiezen uit veel profielen
• werken we veel samen met bedrijven
•  kun je meerdere branche-certificaten  

en praktijkverklaringen halen
• krijg je een opleiding op maat
• ontdek je welke toffe baan bij jou past

weetje!

Branche-certificaten
halen
Wist je dat je in praktijk
onderwijs meerdere  
branche-certificaten  
kunt halen? Zo ben jij  
supergoed voorbereid  
op de arbeidsmarkt.



STAGEPERIODE

A ROUTE

OP WEG NAAR  
EEN TOFFE BAAN

• theorielessen volgen 
•  stage lopen (individuele stage 

of Topacademiestage)
• branche-certificaten halen
• praktijk verklaringen halen

(Transitie)stage
Van stage naar werk zodat je  
meteen aan de slag kunt

B ROUTE

OP WEG NAAR EEN 
MBO-ENTREE-DIPLOMA

Voorbereidend jaar entree-opleiding
• theorielessen volgen 
• stagelopen
• branche-certificaten halen
• praktijk verklaringen halen

Examenjaar Entree
Waarvan het laatste half jaar voor een 
deel op jouw mbovervolgopleiding 

weetje!

Topacademie-stage
Wist je dat je ook kunt kiezen 
voor een Topacademiestage? 
Zo’n stage is opgezet door 
scholen en bedrijven samen. 
Je krijgt hier les op de werk
plek met als doel een baan  
te krijgen binnen het bedrijf.  
Bedrijven die meedoen zijn 
bijvoorbeeld het UMC en  
de Bijenkorf.

NA JE DIPLOMA

A ROUTE

PRAKTIJKONDERWIJS  
DIPLOMA  GEHAALD

Aan de slag

B ROUTE

ENTREE-DIPLOMA GEHAALD

Aan de slag Doorstromen naar  
mbo niveau 2

NAZORG
School houdt nog 2 jaar contact met je.

“ De praktijk- 
vakken helpen 
mij kiezen wat  
ik leuk vind en 
wat niet.”

weetje!

Praktijkverklaringen halen
Tijdens je stage kun je een praktijkverklaring halen. Hiermee bewijs  
je dat je een praktijkdeel uit een mboopleiding beheerst. Dit geeft  
jou extra kans op werk.



Vakken praktijkonderwijs
Je volgt een eigen pakket aan  
theorie en praktijkvakken. In een 
eigen ontwikkelplan bepaal je  
welke vakken je precies wilt volgen.  
Voorbeelden van vakken zijn: 

• Nederlands
• Rekenen/wiskunde
• Engels
• Techniek
• Dienstverlening en zorg
• Horeca en voeding
• Logistiek en verkoop
• Burgerschap *
• Lichamelijke opvoeding *
• Groen en dierverzorging
• Vrijetijdsbesteding
• Etc...

* Verplicht vak

Voorbeelden van banen  
na het praktijkonderwijs

• Schilder
• Schoonmaker
• Keukenassistent
• Pakketbezorger
• Glazenwasser
• Heftruckchauffeur
• Assistentwinkelmedewerker
• Bouwplaats medewerker
• Magazijnmedewerker
• Assistenthovenier
• Bijrijder
• Dakdekker
• Lasser

“ Ik wil bouw - 
vakker worden.  
Meester John  
kan mij helpen  
dat te leren.”



In samenwerking met:

https://www.schoolwerkt.nl/
https://www.pro-kranenburg.nl/
https://www.seystercollege.nl/
https://www.svp-debaanbreker.nl/
https://www.pouwercollege.nl/
https://futuracollege.nl/
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