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Het project Maak er werk van biedt cursussen aan, waarin je een vak 
leert dat goed bij je past en waar je een baan in kunt vinden. 
De cursussen zijn speciaal bedoeld voor leerlingen van het prak-
tijkonderwijs. Aan het eind van de cursus krijg je een certificaat of 
diploma. 
Het project wordt aangestuurd vanuit het NPO. Deze organisatie 
heeft veel contacten met bedrijven in de regio en spant zich ervoor 
in dat je na school direct ergens aan het werk kunt. De kans dat dat 
lukt is groot, want als je een certificaat of diploma hebt behaald, 
willen bedrijven graag dat je bij hen komt werken. 

De cursussen worden aangeboden als er vraag is bij werkgevers.
Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

LEREN
MAAK ER WERK VAN

project
‘maak er werk van’

cursus
Aan het eind van een  cursus krijg je een  certificaat  of een  diploma.

Het project Maak er werk van is een samenwerkingsproject van vier 
scholen voor Praktijkonderwijs in de regio Noordoost Noord Brabant.

Leerlingen van de volgende scholen kunnen meedoen:
• De Rijzert Praktijkonderwijs - ’s-Hertogenbosch
• Het Hooghuis De Singel Praktijkonderwijs - Oss
• Elde College Praktijkonderwijs - Schijndel
• Fioretti College Praktijkonderwijs - Veghel

Beste leerlingen, ouders/verzorgers,
 
Het Netwerk Praktijkonderwijs (NPO) verzorgt al vele jaren branchegerichte 
cursussen.
Ook jouw school is lid van het NPO. Alle leerlingen die op een school voor 
Praktijkonderwijs zitten die lid zijn van het NPO doen mee aan een cursus.
 
De cursus moet passen bij je stage in het laatste jaar. De cursus helpt je 
straks bij het krijgen van werk en soms ook nog met bijpassende verdere 
scholing. Dit boekje biedt de mogelijkheid om de juiste cursus te kiezen of 
om meer over een cursus te weten te komen. Alle contacten en regelzaken 
om met een cursus mee te doen gaan gewoon via je eigen school. 
Informeer dus op jouw school welke cursus het beste bij je past.
 
Het bestuur van het NPO wenst je veel succes met de cursus die je gaat 
kiezen!

Op youtube vind je filmpjes over
verschillende vakgebieden:
https://www.youtube.com/results?
zoek: project+maak+er+werk+van+

voorwoord
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Het is de bedoeling dat jouw opleiding goed aansluit bij wat jij kunt 
en waar werk is. Want het werk dat je straks gaat doen, moet goed bij 
jou passen. Daarom biedt Maak er werk van verschillende cursussen 
aan. Doordat er zo veel cursussen zijn, is er vast wel een cursus bij die 
goed bij jou past.

De cursussen leiden je op voor een bepaald vak. Om zo’n vak goed te 
leren, is het belangrijk dat je in je opleiding zo veel mogelijk praktijk-
ervaring opdoet. Bij de gekozen cursus loop je een passende stage. 
Als je ervoor kiest om de cursus ‘keukenmedewerker’ te volgen, dan 
loop je stage in een instellingskeuken of in een restaurant. Maar kies 
je voor de cursus ‘winkelassistent’, dan ga je bijvoorbeeld stage lopen 
in een supermarkt of andere winkel. 
Doordat de stages goed aansluiten bij de cursus die je volgt, krijg je 
een opleiding, die je uitstekend voorbereidt op een baan die jij leuk 
vindt.

kosten?
De kosten voor de cursussen worden betaald door de scholen.
De ouders en leerlingen dienen wel zelf de vervoerskosten te betalen 
en soms kledingkosten en de nodige gereedschappen.  
Je kunt zelf met de fiets, de brommer of met het openbaar vervoer 
naar de cursus gaan.

Waarom heeft 
Maak er werk van 
succes?

De afgelopen jaren is gebleken dat 
de werkwijze van Maak er werk van 
heel succesvol is. De meeste jonge-
ren die zich opgaven, vonden snel 
een betaalde baan. Dat komt doordat 
Maak er werk van goed weet in welke 
branches er werk is voor leerlingen 
van het praktijkonderwijs. Het pro-
ject stemt het cursusaanbod zoveel 
mogelijk af op de behoeften van be-
drijven in de regio. Dat betekent dat 
je met een certificaat van een cursus 
van Maak er werk van een grote kans 
hebt op een baan.

Vaak lukt dit, doordat de school 
goede contacten heeft en afspraken 
maakt met veel bedrijven. Het pro-
ject  heeft tot nu toe al veel goede 
werknemers afgeleverd. 

welke cursus
past bij jou?

Als je Praktijkonderwijs hebt gevolgd, betekent dat dat je klaar bent 
voor een baan. Je hebt meer kans op een baan, wanneer je een 
vakgerichte cursus hebt gevolgd en een certificaat of diploma hebt 
behaald. Daarom organiseert Maak er werk van vakgerichte cursus-
sen voor leerlingen van het Praktijkonderwijs, die met hun laatste jaar 
bezig zijn.

Omdat leerlingen van vier verschillende scholen meedoen, worden de 
cursussen niet altijd op je eigen school gegeven, maar op verschillen-
de plaatsen. Je volgt de cursus dus samen met leerlingen van andere 
scholen voor Praktijkonderwijs.

cursussen: 
welke en voor wie?

Dit zijn de cursussen 
waaruit je kunt kiezen:
1 Bouwtechniek
2 Facilitaire medewerker
3 Medewerker groen
4 Keukenmedewerker
5 Machinaal houtbewerken
6 Magazijnmedewerker
7 Vorkheftruckchauffeurw  

(vaak samen met de cursus magazijnmedewerker)
8 Mig-mag lassen
9 Voertuigentechniek
10 Winkelassistent
11 Schilderen & afbouw

De meeste cursussen duren 35 weken en je 
gaat één keer per week naar de cursus toe. Op 
de andere dagen van de week ga je naar je 
eigen school of naar je stageplaats.

In de cursussen krijg je theorie, maar leer je 
vooral veel in de praktijk. Het is dus een combi-
natie van werken en leren. Maar omdat je echt 
wordt voorbereid op een baan, ligt het accent 
op werken.

Aan het eind van de cursus doe je examen om 
het certificaat of diploma te behalen. Je wordt 
tijdens de cursus goed voorbereid op het exa-
men. 

De certificaten of diploma’s worden uitgereikt 
tijdens een feestelijke slotmanifestatie.
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Hoe kun je je opgeven?
Op school vind je een formulier waarmee je je kunt aanmelden voor 
een cursus van Maak er werk van. Je moet het formulier invullen en sa-
men met je ouders ondertekenen. Vervolgens kun je het formulier in-
leveren op school. Neem de tijd om goed na te denken over je keuze. 
Overleg hierover met je ouders en op school. Hebben jij of je ouders 
nog vragen, dan kunnen jullie daarmee altijd op school terecht.

Meer informatie?
Nog vragen? Neem gerust contact op met je school.

meld je aan 
voor een cursus!

Den Bosch

De Rijzert 
Praktijkonderwijs

Oss
Het Hooghuis
De Singel Praktijkonderwijs

Veghel

Fioretti College
Praktijkonderwijs

Schijndel
Elde College  
Praktijkonderwijs



aanschaffen
Zelf aanschaffen: werkkleding 
en veiligheidsschoenen. Bij 
een bedrijfsopleiding kan 
gevraagd worden zelf de 
basisgereedschappen aan te 
schaffen.

duur
Cursusduur:  

35 dagdelen van 3 uur 

of 15 dagen van 6 uur.

locatie
School voor praktijkonderwijs 
of een bedrijfsopleiding.

9

8 De cursus start met kennismaken met diverse veel voorkomende 
werkzaamheden op de bouw, zoals bouwtimmeren, bouwstellen, 
metselen en eventueel straten. Na de kennismakingsperiode kies je 
in welke richting je je verder wilt bekwamen. 
Mogelijke specialisaties (bij voldoende deelname) zijn:
• bouwstellen
• bouwtimmeren
• metselen 
• straten (eenvoudige grond- weg en waterwerkzaamheden).

bouwtechniek

stage
Je loopt stage bij een bouw-
bedrijf, klussenbedrijf, straten-
maker of een werkplaats van 
een bouwbedrijf .

cursus
De cursus wordt afgeslo-

ten met een certificaat 
bouwplaats assistent.



aanschaffen
Schrijfmateriaal

duur
Cursusduur:  

35 dagdelen van 3 uur 

of 15 dagen van 6 uur.

locatie
School voor praktijkonderwijs 
of les in een grote instelling.
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10 Als facilitair medewerker ben je een echte duizendpoot.  
Je houdt je bezig met ondersteunende taken om de organisatie  
goed te laten draaien, zoals het beheren van het gebouw waarin 
gewerkt wordt. 
Denk hierbij aan de schoonmaak en de inrichting van een gasten-
ruimte, of ruimtes voor andere activiteiten. 

Je leert op de cursus:
• Werkplanning maken
• Hoe je gasten moet  

ontvangen 
• Kopieerwerk 
• Brandveiligheid 
• Gebouwbeheer 
• Klachten afhandelen 
• Klaarzetten van werkruimtes
• Onderhoud en schoonmaak
• Bereiden van dranken met 

versnapering
• Voorraadbeheer
• Werkoverleg voeren

facilitair 
medewerker

stage
Je loopt stage bij de facilitaire 
dienst van een instelling, bij-
voorbeeld een bejaardenhuis 
of een ziekenhuis. Ook kun je 
stage lopen bij een schoon-
maakbedrijf, als conciërge op 
een school of in een buurt-
huis. 

cursus
De cursus wordt afgesloten 

met een certificaat facilitair 
medewerker. Het examen 

wordt afgenomen door  
Examenwerk. 



locatie

School voor praktijkonderwijs 
en op een buitenlocatie.
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12 Mensen hechten veel waarde aan een groene omgeving, zowel 
in tuinen als openbaar groen. De cursus is ontwikkeld samen 
met Agrarisch Opleidingen Centrum. De volgende vaardigheden 
worden geoefend:
• onderhoud grasvelden, maaien en kanten steken
• schoffelen, snoeien, knippen van hagen
• planten van struiken en bomen
• veilig werken met machines zoals grasmaaiers, kettingzaag, 

bosmaaier.
Het ECC is een onderdeel van de cursus medewerker groen.  
Dit is een  Europees erkend kettingzaag certificaat.

medewerker groen 

stage
Je loopt stage bij een  
hoveniersbedrijf, kwekerij of
loonbedrijf.

aanschaffen
Veiligheidsschoenen en  
werkkleding.

duur
Cursusduur groen: 17 dagen 

van 6 uur. 
In de winterperiode wordt het 

ECC gegeven

cursus
De cursus groen wordt af-
gesloten met een certificaat 
werken in de groene ruimte.
Daarnaast haal je het ECC 
certificaat.



duur
35 dagdelen van 

3 uur.

locatie
Keuken van een school voor 
praktijkonderwijs.
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14 Deze cursus leidt op om te werken in keukens van instellingen, 
bedrijfsrestaurants, snackbars en cateringbedrijven.
Ze is ontwikkeld samen met de Stichting Vakopleiding Horeca. 
De te oefenen vaardigheden:
• snijtechnieken
• groenten panklaar maken
• productherkenning
• garneren en koken
• veilig en hygiënisch werken.

keuken 
medewerker stage

Je loopt stage bij een keuken 
van een instelling of bedrijf, of 
in de catering.

aanschaffen
De school zorgt voor een koks-

buis en een sloof. Dit betekent 

dat de leerlingen zelf moeten 

zorgen voor een koksbroek 

(geen spijkerbroek), stevige 

schoenen en een koksmuts.

cursus
De cursus wordt afgesloten 
met een certificaat van de  
Stichting SVH. 



locatie
School voor
Praktijkonderwijs

17

16 Deze opleiding is bedoeld om te gaan werken in een meubel-  
of kozijnenfabriek of in een bedrijf voor interieurbouw.
De cursus is ontwikkeld samen met Stichting Hout & Meubel, die 
een gecommitteerde naar het examen afvaardigt.  
De volgende vaardigheden worden geoefend:
• werken met cirkelzaag, vlakbank, vandiktebank, lintzaag
• werken met freesmachines
• werken met (elektrische) handgereedschappen.
Er is veel aandacht voor veiligheid.

stage
Je loopt stage bij meu-
bel- en houtwerkplaat-
sen, of bij interieurbouw.

machinale
houtbewerking

aanschaffen
Veiligheidsschoenen en  
werkkleding.

duur
Cursusduur: 35 dag-

delen van 3 uur

cursus
De cursus wordt afgesloten 
met een certificaat van de 
SH&M.



aanschaffen
Schrijfartikelen en  
veiligheidsschoenen.

duur
Cursusduur: 35 dag-delen van 3 uur.

locatie
School voor Praktijkonderwijs 
of een ruimte bij een  
groothandel.

18 Er zijn in onze omgeving veel grote magazijnen die allerlei artikelen 
verwerken.
Het werken in een magazijn stelt hoge eisen aan de nauwkeurigheid van 
werken.
Deze cursus is ontwikkeld samen met de afdeling logistiek van ROC de 
Leijgraaf. De volgende vaardigheden worden geoefend:
• goederen verzamelen en verzenden
• goederen ontvangen en opslaan
• de voorraad inventariseren
• algemene logistieke kennis en vaardigheden.

magazijn
medewerker

stage
Je loopt stage bij een 

groothandel, een distributie-

centrum of in een  magazijn 

van een groot winkelbedrijf. 

cursus
De cursus wordt afgesloten 
met een certificaat 

19



locatie
School voor Praktijkon-
derwijs 

cursus
De cursus wordt afgesloten 
met een diploma van het NIL.

20 Er is veel vraag naar lassers, bovendien komt het lassen 
vaak van pas bij andere beroepen.
De cursus is ontwikkeld samen met het Nederlands 
Instituut voor Lastechniek (NIL). 
De volgende vaardigheden worden geoefend:
• een doorlas maken
• een binnen- en buitenhoeklas maken enz.
• het instellen van de apparatuur.
Het examen wordt afgenomen door het Nederlands 
Instituut voor Lastechniek.

migmag lassen

stage
Je gaat stage lopen bij een 
metaalbedrijf, waar diverse 
laswerkzaamheden  
worden uitgevoerd.

duur
Cursusduur: 35 dag-

delen van 3 uur

aanschaffen
Werkkleding en  
veiligheidsschoenen.

21



aanschaffen
Veiligheidsschoenen,  
werkkleding.

duur
Cursusduur: 

35 dagdelen van 3 uur.
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locatie
School voor Praktijkonderwijs 
of vmbo.

Dit is een introductiecursus voor leerlingen die eenvoudige handelingen 
aan auto’s willen uitvoeren. Allerlei aspecten van het autovak komen aan 
de orde. Geschikt voor leerlingen die bij autoschadeherstel bedrijven 
en garages willen gaan werken. De volgende vaardigheden worden 
geoefend:
• monteren en demonteren
• eenvoudige schades herkennen
• auto’s opleveringklaar maken
• gereedschapskennis
• theorie over de werking van de motor en  

de namen van de onderdelen
• assisteren bij APK keuringen.

voertuigentechniek

22

stage
Je loopt stage bij een garage, 
bandenhandel of  
autoschadebedrijf

cursus
De cursus wordt afgesloten 

met een certificaat.



aanschaffen
Veiligheidsschoenen.

duur
2x 6 dagen met een 

tussentijdse oefen-

periode.

locatie

School voor Praktijkonderwijs 
de Rijzert.
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24 Je leert op een veilige en verantwoorde manier lasten te transporte-
ren van a naar b. In de cursus oefen je met het rijden op een heftruck 
en op een reachtruck. Je hebt de mogelijkheid om op je stage vol-
doende ervaring op te doen. Je beheerst de bijbehorende theorie en 
in de praktijk wordt je geëxamineerd op de volgende onderdelen:
• heftruckcontrole
• rijtechniek
• lastbehandeling.

vorkheftruck
chauffeur

stage
Je loopt stage bij een distri-
butiecentrum, magazijn of bij 
een bedrijf met een opslag-
plaats. 

cursus
De cursus wordt afgesloten 

met een heftruckcertificaat



26 Er moet in winkels ontzettend veel werk worden verzet om de 
goederenstroom te verwerken.
Klantvriendelijkheid is hierbij noodzakelijk.
De cursus is samen met Kennis Centrum Handel ontwikkeld en 
wordt door hen geëxamineerd.
De volgende werkzaamheden worden o.a. geoefend:
• vullen en spiegelen
• inpakken
• leeggoedbehandeling
• klanten helpen en geld teruggeven
• hygiëne en schoonmaken
• omgaan met derving
• prijzen van artikelen
• controleren van houdbaarheidsdatum
• efficiënt werken. 

winkelassistent

stage

Je loopt stage bij diverse win-
kelbedrijven, maar zeker ook 
bij supermarkten.  
Daarbij worden stageopdrach-
ten gegeven.

cursus
De cursus wordt  
afgesloten met  
een certificaat. locatie

School voor Praktijkonderwijs.

aanschaffen
A4 schrift en USB stick.

duur
Cursusduur: 35 dagdelen van 3 

uur.  
Er wordt ook huis-

werk gemaakt.
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locatie
School voor Praktijkon-
derwijs De Rijzert, Den 
Bosch.

Het Schilderen & de Afbouw zijn twee verschillende uitstroomrichtingen met een 
overlap. Een bekend voorbeeld van een afbouw vak, is het stukadoren. Je leert 
tijdens de cursus werkprocessen uitvoeren, zoals: het inrichten en voorbereiden 
van je werkplek en het gebruiksklaar maken en onderhouden van het gereedschap.  
Verder krijg je ook tal van praktijkopdrachten, waarbij jij je vaardigheden en  
inzichten kunt ontwikkelen.
De cursus bestaat uit: 
1 Vaktheorie Schilderen & Afbouw. 
2  Praktijkopdrachten of een gerichte training.  

Elke acht weken sluiten we af met een praktijk- en theorietoets.  
Het cursusjaar sluiten we af met een praktijk- en theorie examen. 

 Ook je stage wordt heel nadrukkelijk bij de cursus betrokken.

stage
Je loopt stage bij een schil-
dersbedrijf of een stuka-
doorsbedrijf. Ook een stage 
bij een woningbouwstichting 
of onderhoudsbedrijf is 
mogelijk. 

schilderen en afbouw

aanschaffen
Werkkleding (bij voorkeur 
wit), evt. veiligheidsschoenen 
(niet verplicht). PBM’s krijg 
je eenmalig uitgereikt, bij 
schade of zoek raken dien je 
zelf voor nieuwe te zorgen!duur

De cursus duurt ca. 35 

weken, 6 lesuren per 
week.
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locatie

Locatie van InstallatieWerk 
Brabant-Zeeland.

Als assistent installatie werk je in de sector installatietechniek. Je 
bent voornamelijk werkzaam bij mensen thuis of op bouwplaat-
sen. Je voert werkzaamheden uit op het gebied van koude en 
warmte techniek, installatietechniek, werktuigbouw of elektro-
techniek. 
Bij deze cursus kun je kiezen uit twee richtingen:  Elektrotechniek 
of installatietechniek
Bij elektrotechniek leer je veel over het trekken van draden, elek-
tro installaties maken, schema’s lezen en veiligheid
Bij installatietechniek leer je veel over het aanleggen van verwar-
mingssystemen, waterleidingen, schema’s lezen en veiligheid. 

elektrotechniek of
installatietechniek 

stage
Je loopt stage bij een bedrijf 
wat zich bezig houdt met 
elektrotechniek of met instal-
latietechniek.

aanschaffen
Werkkleding en veiligheids-
schoenen

duur
De cursus duurt 17 dagen,  

8 uur per dag.
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