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“Maak Er Werk Van” 2020-2021
dinsdag 

4 februari 2020
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Netwerk Praktijk Onderwijs

Fioretticollege afd. PrO Veghel

Eldecollege afd. PrO Schijndel

De Rijzert Den Bosch

Het Hooghuis afd. PrO Oss
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VIER SAMENWERKENDE SCHOLEN



Project : Maak Er Werk Van 
• Mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroten

• Beter voorbereid zijn

• Voorsprong bij vervolgopleiding

• Theoretische verdieping

• Erkenning bedrijfsleven

• Koppeling met stageplaats(en) is NOODZAKELIJK.

•.
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Feiten:

• 28 ste jaar

• Erkend door bedrijfsleven

• Afgesloten met certificaat

• Aansluitend op Pro-Entree

• Uitstroom naar werk en/of scholing is hoger dan in de rest van Nederland

Branche gerichte cursus
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Cursussen met certificering
Bouwtechniek 

met school-bedrijfs-certificaat

Dienstverlening & Zorg 
met branche erkend certificaat

Medewerker Groen + Kettingzagen
met schoolcertificaat     +  ECC-certificaat ( Europees zaagbewijs)

Keukenmedewerker ( KAS)
met branche erkend certificaat

Bedieningsassistent ( BAS)
met branche erkend certificaat

Machinaal houtbewerking
met branche erkend certificaat of bedrijfscertificaat

Schilderen en afbouw
met branche erkend certificaat
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Cursussen met certificering

Magazijnmedewerker 
met branche erkend certificaat
vaker samen met vorkheftruck

Vorkheftruckchauffeur 
met certificaat vorkheftruck

Mig-mag lassen 
NIL-diploma

Voertuigentechniek 
met schoolcertificaat

Winkelassistent
met schoolcertificaat

Installatie- & Elektrotechniek
met schoolcertificaat

Projectstoffeerder & Dekvloerenlegger
met schoolcertificaat
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aanvullende cursussen:

1. Projectstoffeerder & dekvloerenlegger

2. Medewerker textiel/confectie



Cursus Projectstoffeerder & 
Dekvloerenlegger

• Cursus in samenwerking met TPS ( Total Project Service)

• - Brugmans vloeren, te Veghel

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2p5ju8-vRAhVJvRoKHaifAE0QjRwIBw&url=http://www.robersvastgoedonderhoud.nl/Diensten/Project-stoffering&bvm=bv.145822982,d.d2s&psig=AFQjCNFPMJB4pSSDaHG_OcNQnyMdl8xp7Q&ust=1485935649285929


• Cursus in samenwerking met verschillende bedrijven

• Inhoud: creativiteit, machinaal stikken, maatnemen, machinaal 
borduren

• Je leert alles over diverse technieken en materialen

• Je maakt kennis met bedrijven in deze sector

Cursus Medewerker textiel/confectie 



Cursus BAS (Bedieningsassistent)

• Cursus in samenwerking met SVH ( Stichting Vakopleiding Horeca)

• Voor iedereen die de basis van het mooie bedieningsvak willen leren

• Inhoud: proeven en adviseren, serveren, schenken, poleren, omgaan met gasten 
enz.



Scholingsplaatsen 
Maak er werk van 

Elde College Schijndel

Fioretti College Veghel

De Rijzert Den Bosch

De Singel Oss

Of op een andere locatie in de regio, bijvoorbeeld:
- lassen bij VDL, grondwerk bij Inframensen
- magazijnmedewerker bij de Sligro, te Veghel, IBN-locatie Oss
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Hoe te kiezen ?
• Motivatie

• Interesse

• Leerbaarheid

• Overleg met ouder(s)

• Overleg met (vak)docenten

• Zelfstandig kunnen/mogen reizen  - cursusdag mogelijk verschillend

• Aanwezigheid /huiswerk

• Keuze geldt wel voor een heel jaar  - ondersteunende stage
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Wie naar welke cursus?

1. Ouders en leerling kiezen en melden aan

2. Positief advies school ( = bindend )

3. Toelating tot de cursus

4. Organisatie cursussen door het NPO
(NPO = Netwerk Praktijk Onderwijs)
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Kosten

• Ongeveer € 1.000,- per leerling

• Betaald door school

• Geen ouderbijdrage

• Vervoerskosten voor eigen rekening 



Vervoer

• Eigen vervoer

• Eventueel samen reizen

• Openbaar vervoer

• De reiskosten zijn voor eigen rekening 

• Eventuele bijkomende kosten:

- Werkkleding - Schoenen

- Notitieschrift - USB-stick
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• Volledig ingevuld inschrijfformulier “Maak Er Werk Van”  

• Inclusief machtiging verstrekking informatie voorzien van uw 
handtekening en 06-nummer

• Ook de handtekening van uw zoon/dochter

Inleveren uiterlijk 27 maart 2020

Start cursus : veelal de 2e week van het schooljaar 2020 - 2021
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Wat willen wij van u hebben?



Organisatie

• In 5e leerjaar

• Ondersteunende stage

• Praktijk + theorie

• Minimale afwezigheid

• Cursus aanbod is afhankelijk 
van inschrijvingen, dus 
aanbod is onder voorbehoud.
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• Geen tussentijdse wisseling

• Zelfstandig reizen

• Vakanties

• Deelname examen

• Diploma-uitreiking



https://www.fioretticollege.nl/video
s/mewv-facilitair-medewerker
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https://www.fioretticollege.nl/videos/mewv-facilitair-medewerker


Heeft  u nog vragen ?
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