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UITSTROOMRICHTINGEN
Je kunt kiezen uit 7 mogelijkheden: 
• Techniek
• Assistent-hovenier
• Horeca-assistent
• Winkelmedewerker
• Facilitaire Dienstverlening
•  Entree (in samenwerking met  

MBO College Hilversum)
• Maatwerk.

Een uitstroomrichting kan alleen starten  
als er voldoende deelnemers zijn.

TOELATINGSEISEN
In principe hebben de uitstroomrichtingen 
geen toelatingseisen. Je hoeft dus niet 
aan extra eisen te voldoen. Wel wordt van 
je verwacht dat je met succes stage hebt 
gelopen in de richting die je kiest.

KOSTEN
•  Lesmaterialen krijg je van school; je 

ouder(s)/verzorger(s) hoeven hier niets 
voor te betalen.

•  Voor enkele opleidingen in de Uitstroomfase 
is speciale werkkleding verplicht. Die wordt  

door school besteld, maar de kosten 
zijn voor je ouder(s)/verzorger(s). De 
werkkleding wordt jouw eigendom.

AANMELDEN
Hoe meld je je aan voor een uitstroomrichting?
•  Kom samen met je ouder(s)/verzorger(s) 

naar de informatieavond.
•  Schrijf een motivatiebrief voor de 

uitstroomrichting die je gekozen hebt.
•  Lever de motivatiebrief in voor de 

meivakantie.
•  Na de meivakantie krijg je een 

uitnodiging voor een motivatiegesprek.
•  Bereid je motivatiegesprek goed voor.
•  Uiterlijk een week na het gesprek hoor 

je of je bij de uitstroomrichting van je 
keuze geplaatst bent.

MOTIVATIEBRIEF
Beschrijf in je motivatiebrief in elk geval:
•  Waarom je deze uitstroomrichting wilt 

gaan volgen.
•  Wat jouw sterke punten zijn.
•  Welke (stage-)ervaring je al hebt 

opgedaan in deze richting.

Jij bent zover dat je komend schooljaar een uitstroomrichting gaat 
kiezen en de overstap gaat maken naar de Uitstroomfase. 

In deze brochure lees je welke uitstroomrichtingen we aanbieden.
Kijk er goed naar en bespreek met je ouder(s)/verzorger(s) en advisor 
wat het best bij jou past. De meeste opleidingen duren twee jaar.

Als je met de Uitstroomfase klaar bent, krijg je een diploma 
praktijkonderwijs. Met het diploma praktijkonderwijs mag je meteen 
gaan werken. Maar dat hóeft natuurlijk niet; je mag ook doorleren.

 INLEIDING 
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 1. TECHNIEK 
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IS DEZE UITSTROOMRICHTING IETS VOOR JOU?
> Hou je van timmeren en zagen?
> Klus je graag aan auto’s of fietsen?
> Werk je graag met metaal of elektra?
>  Dan is de uitstroomrichting ‘Techniek’ misschien  

iets voor jou.

HOE ZIET DEZE UITSTROOMRICHTING ERUIT?
Deze uitstroomrichting duurt ongeveer 2 jaar. In het eerste jaar loop je 3 dagen 
in de week stage en ga je 2 dagen in de week naar school. Hiernaast kun je een 
branchecertificaat halen, zoals VCA, NIL MAG-lasser niveau 1 of het heftruckrijbewijs.

Aan het eind van het eerste jaar kijken we of je in een Pro-ROC-traject je opleiding 
kunt afronden op het ROC van Amsterdam. Voldoe je aan de eisen, dan kun je daar 
een mbo-diploma op niveau 1 halen. Dat kan in de volgende richtingen:
• Pro-ROC AMB assistent autotechniek
• Pro-ROC AMB assistent Schadehersteller
• Pro-ROC Assistent fietstechniek (onder voorbehoud of dit hervat wordt)
• Pro-ROC Assistent installatie- en constructiemedewerker
• Pro-ROC Assistent bouwen, wonen en onderhoud.

In het tweede jaar heb je 1 dag in de week les op school. Wanneer je voor het ROC kiest 
ga je ook 1 dag in de week naar het ROC en loop je 3 dagen in de week stage. 
Als je niet naar het ROC gaat loop je 4 dagen in de week stage.

WAT LEER JE TIJDENS DEZE UITSTROOMRICHTING OP SCHOOL?
• Je werkt in de klas aan AVO (Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap).
• Je krijgt het eerste jaar praktijklessen waarbij je een certificaat bandenmonteur 
 basisvaardigheden en een certificaat machinale houtbewerking kunt halen.



TECHNIEK 5

• Je leert vaardigheden die je nodig hebt om zo zelfstandig mogelijk te kunnen werken 
 en leven (solliciteren, gesprekken voeren, een planning maken, veiligheid in de 
 werkplaats, omgaan met gereedschap).

WAT LEER JE OP JE STAGE?
Dat hangt voor een deel af van het bedrijf waar je stage loopt. Op de stage worden 
afspraken gemaakt over wat je gaat leren. 
• Je leert samenwerken in een team.
• Je leert netjes werken en kwaliteit afleveren.
• Je doorloopt een stageboek (ROC) met opdrachten onder leiding van je leermeester.
• Je leert je als een volleerd en gewaardeerd werknemer gedragen.

WAT WORDT ER VAN JE VERWACHT?
• Je vindt het niet erg om steeds een stapje extra te zetten.
• Je vindt het vanzelfsprekend om tijdens je werkzaamheden ook schoon te maken.
• Je geniet van het werken aan mooie opdrachten.

HOE WORDT DEZE UITSTROOMRICHTING AFGEROND?
Techniek biedt maatwerk: iedereen volgt zijn eigen route. Sommige leerlingen halen
een ROC diploma, anderen een branchecertificaat of misschien haal jij wel beide.
Voor meer informatie over de branchecertificaten kun je achterin kijken.

 WAT KUN JE NA DEZE UITSTROOMRICHTING? 
• Je kunt uitstromen naar (beschut) werk.
• Je kunt verder leren in het mbo.



ASSISTENT-HOVENIER

IS DEZE UITSTROOMRICHTING IETS VOOR JOU?
>  Vind je het fijn om buiten bezig te zijn? 
>  Ben je niet bang voor zwaar werk?
>  Werk je graag in tuinen, plantsoenen, bossen en op andere terreinen?
>  Dan is de uitstroomrichting ‘Assistent-hovenier’  

misschien iets voor jou.

HOE ZIET DEZE UITSTROOMRICHTING ERUIT?
De uitstroomrichting duurt 2 jaar, maar het programma kan ook langer of korter worden, 
bijvoorbeeld op jouw verzoek.

Je hebt elke week 1 dag praktijkles en 1 dag algemene theoretische vorming. Daarnaast 
loop je 3 dagen per week stage, bij voorkeur bij een erkend leerbedrijf. 

Ook doe je een week lang groenonderhoud in een bungalowpark in de Eifel in 
Duitsland. Je werkt hier samen met andere leerlingen. In ruil voor het werk ontvang je 
overnachtingen en maaltijden.

WAT LEER JE TIJDENS DEZE UITSTROOMRICHTING OP SCHOOL?
•  Je krijgt praktijkles van docenten van de Gooise Praktijkschool en Yuverta en 
 een hovenier. 
•  Tijdens de praktijkles doe je tuinaanleg en -onderhoud voor mensen die dat zelf niet 

(meer) kunnen.
• Bij algemene theoretische vorming ben je bezig met rekenen, taal en lezen.
•  Je volgt de cursussen VCA, kettingzagen, klein grondverzet en bosmaaien. Voor het 

volgen van deze cursussen krijg je certificaten. We bieden ook cursussen aan waar op 
stage om gevraagd wordt, bv. werken met de hoogwerker.

Er is voldoende ruimte en tijd voor excursies en ontspanning. Deze activiteiten worden 
bekostigd uit de opbrengsten van het tuinonderhoud dat we doen. 

 2. ASSISTENT-HOVENIER 
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ASSISTENT-HOVENIER

WAT LEER JE OP JE STAGE?
Dat hangt voor een deel af van het bedrijf waar je stage loopt. Op de stage worden 
afspraken gemaakt over wat je gaat leren. 
•  Bij een hovenier leer je over tuinonderhoud: gras maaien, hagen knippen, snoeien en 

schoffelen. Ook ben je bezig met tuinen aanleggen, schuttingen plaatsen en bestraten.
• Bij een gemeente of een sportpark voer je onderhoudswerkzaamheden uit.
• Je leert hoe je een goede werknemer moet zijn.
•  Je maakt opdrachten die je van school meekrijgt en oefent de plantennamen waarmee 

we in de klas bezig zijn.
Voor deze uitstroomrichting is een goede stage ontzettend belangrijk. De school helpt 
met zoeken. Het contact tussen school en stage is erg belangrijk. De advisor werkt een 
keer met je mee op de stage om te kijken hoe het gaat.

WAT WORDT ER VAN JE VERWACHT?
• Je bent enthousiast over buiten werken.
• Je bent niet bang voor zwaar werk.
• Je bent niet bang voor regen en kou.

HOE WORDT DEZE UITSTROOMRICHTING AFGEROND?.  
De opleiding wordt afgerond met een praktijkexamen van de branchevereniging en voor 
alle cursussen waar je aan meedoet krijg je een diploma of een certificaat.

 WAT KUN JE NA DEZE UITSTROOMRICHTING? 
•  Je kunt uitstromen naar (beschut) werk. We hebben in deze regio veel contacten 

met aanstaande werkgevers zoals hoveniers, staatsbosbeheer en gemeenten.
•  Je kunt verder leren in het mbo. We hebben goede contacten met Yuverta en het 

Aeres (V)MBO in Almere.
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IS DEZE UITSTROOMRICHTING IETS VOOR JOU?
>  Werk je graag in een team?
>  Lijkt het je leuk om in de bediening te werken?
>  Houd je van koken?
>  Dan is de uitstroomrichting ‘Horeca-assistent’  

misschien iets voor jou. 

HOE ZIET DEZE UITSTROOMRICHTING ERUIT?
De uitstroomrichting ‘Horeca-assistent’ duurt 2 jaar.
• Je leert voor keukenassistent én bedieningsassistent.
• Je krijgt op school 2 uur theorieles en 6 uur horecales per week.
• Je loopt 3 dagen per week stage in een horecabedrijf; in de keuken en/of de bediening. 
• Je wordt begeleid door SVH-erkende leermeesters.
• Je leert werken tijdens evenementen en diners op school.

WAT LEER JE TIJDENS DEZE UITSTROOMRICHTING OP SCHOOL?
• Je krijgt vaktheorie die op de computer en in filmpjes wordt aangeboden.
• Je krijgt vakgericht rekenles, Nederlands en loopbaan en burgerschap.
• Je leert snijtechnieken, kooktechnieken en omgaan met hygiëne.
• Je leert een mooie tafel opdekken, afruimen en gasten ontvangen.
In april van het eerste schooljaar presenteer je je schoolwerk en kook je je favoriete 
gerecht voor je ouder(s)/verzorger(s), familie en/of vrienden. Er is voldoende ruimte 
en tijd voor excursies, bijvoorbeeld het bezoeken van een hotel of bierbrouwerij of het 
volgen van een koffieworkshop.

WAT LEER JE OP JE STAGE?
• Je leert samenwerken in een team.
• Je leert gastgericht werken en kwaliteit afleveren.
• Je doorloopt een stageboek met opdrachten onder leiding van je leermeester.
• Je leert je als een volleerd en gewaardeerd werknemer gedragen.

 3. HORECA-ASSISTENT 
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HORECA-
ASSISTENT

WAT WORDT ER VAN JE VERWACHT?
• Je vindt het niet erg om steeds een stapje extra te zetten.
• Je vindt het vanzelfsprekend om na je werkzaamheden schoon te maken.
• Je geniet van het werken aan mooie gerechten.
• Je bent trots als mensen een fijne avond hebben gehad.

HOE WORDT DEZE UITSTROOMRICHTING AFGEROND?
Je doet examen voor het diploma Horeca-assistent van de Stichting Vakbekwaamheid 
Horeca (SVH). Dit is vergelijkbaar met het praktijkgedeelte van mbo-niveau 1. Het diploma 
bestaat uit de onderdelen Keukenassistent (KAS) en Bedieningassistent (BAS). De 
examens hiervoor worden los van elkaar afgenomen. 

 WAT KUN JE NA DEZE UITSTROOMRICHTING? 
• Je kunt uitstromen naar (beschut) werk.
• Je kunt verder leren in het mbo.
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IS DEZE UITSTROOMRICHTING IETS VOOR JOU?
>  Vind jij het leuk met mensen om te gaan?
>  Wil jij ervoor zorgen dat een winkel er netjes uitziet?
>  Wil jij eraan bijdragen dat een winkel een goede omzet haalt?
>  Dan is de uitstroomrichting ‘Winkelmedewerker’  

misschien iets voor jou.

HOE ZIET DEZE UITSTROOMRICHTING ERUIT?
Deze uitstroomrichting duurt ongeveer 2 jaar. Je bent 2 dagen per week op school en 
loopt 3 dagen stage. Op school wisselen we theorie af met praktijkopdrachten in het 
detailhandellokaal. Regelmatig testen we je kennis en laten we je zelfstandig opdrachten 
uitvoeren waarvoor je in de voorgaande periode hebt geoefend.

WAT LEER JE TIJDENS DEZE UITSTROOMRICHTING OP SCHOOL?
• Je krijgt vakgericht rekenles, Nederlands en loopbaan en burgerschap.
• Je maakt kennis met begrippen als fifo en derving van goederen.
•  Je wordt getraind in het omgaan met klanten, verzorgen van de winkel, verwerken van 

goederen en lezen van pakbonnen.
• Je ontwikkelt vaardigheden in het werken met de kassa en het inpakken van artikelen.

WAT LEER JE OP JE STAGE?
• Alles wat je op school leert en waar je in getraind wordt, pas je in de praktijk toe.
•  Je werkt aan de competenties voor ‘winkelmedewerker’. Dit zijn bijvoorbeeld: 

samenwerken en overleggen op de werkvloer, op tijd komen en afspraken nakomen, 
werken volgens de richtlijnen en veiligheidsregels van je stagebedrijf en omgaan 

 met klanten.

 4. WINKEL MEDEWERKER 
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 4. WINKEL MEDEWERKER 

WAT WORDT ER VAN JE VERWACHT?
• Je doet je huiswerk en stage-opdrachten op tijd.
• Je vindt het leuk om met mensen om te gaan.
• Je loopt minimaal één dag in de week stage in een supermarkt.

HOE WORDT DEZE UITSTROOMRICHTING AFGEROND?
Je sluit deze uitstroomrichting af met een examen dat wordt afgenomen door KCH 
Certificering. In 2 jaar tijd bouw je een digitaal portfolio op. Wanneer dit portfolio 
voldoende is gevuld met ‘bewijsstukken’ (opdrachten, foto’s, verslagen), wordt een 
eindmeting aangevraagd. Er komt dan iemand van KCH Certificering naar je stageadres, 
waar jij aantoont wat je hebt geleerd. Daarna volgt een eindmeting (je examen). Als je 
slaagt, krijg je het het praktijkdiploma winkelmedewerker NLQF erkent door de branche- 
organisaties CBL en INretail. 

 WAT KUN JE NA DEZE UITSTROOMRICHTING? 
• Je kunt uitstromen naar (beschut) werk.
• Je kunt verder leren in het mbo.
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FACILITAIRE DIENSTVERLENING

 5. FACILITAIRE DIENSTVERLENING 

IS DEZE UITSTROOMRICHTING IETS VOOR JOU?
> Lijkt het je leuk om met mensen te werken? 
>  Zie je jezelf wel werken in de ouderenzorg, de schoonmaak, de 

facilitaire dienst of een kapsalon?
>   Dan is de uitstroomrichting ‘Facilitaire Dienstverlening’  

misschien iets voor jou.

HOE ZIET DEZE UITSTROOMRICHTING ERUIT?
Deze uitstroomrichting duurt 2 jaar. In het eerste jaar loop je 3 dagen stage en 
ga je 2 dagen naar school. In het tweede jaar kies je een richting en loop je minimaal 
3 dagen stage. 

Je kunt kiezen uit:
• Voortraject Kappersopleiding, in samenwerking met ROC van Amsterdam.
• Entree-opleiding Dienstverlening, in samenwerking met ROC van Amsterdam.
• Entree-opleiding Sport en Bewegen, in samenwerking met ROC van Amsterdam.
• Praktijkopleiding Assistent Facilitair Medewerker, in samenwerking met KCH.

WAT LEER JE TIJDENS DEZE UITSTROOMRICHTING OP SCHOOL?
• Je werkt zelfstandig aan AVO (Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap).
•  Je krijgt praktijklessen waarbij je een diploma of certificaat kunt halen (Microvezel 

schoonmaak, EHBO/BHV, Biologie en verzorging)
•  Je leert vaardigheden die je nodig hebt om zo zelfstandig mogelijk te kunnen werken 

en leven (solliciteren, gesprekken voeren, een planning maken, wat is gezonde 
voeding, hoe doe ik mijn huishouden).
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FACILITAIRE DIENSTVERLENING

 5. FACILITAIRE DIENSTVERLENING 

WAT LEER JE OP JE STAGE?
Je leert met mensen omgaan. Hoe help je een klant in een kapsalon? Hoe ga je om 
met een dementerende oudere? Hoe voer je een gesprek met een leidinggevende?

Je werkt aan doelen die je voor je examen moet afronden. Denk hierbij aan: 
samenwerken en het houden aan afspraken.

WAT WORDT ER VAN JE VERWACHT?
• Je vindt het leuk met mensen te werken.
• Je houdt ervan te zorgen voor andere mensen.
• Je doet actief mee tijdens de lessen.
• Je krijgt les, dus je hebt je schoolspullen (pennen, boeken, schriften) op orde. 

HOE WORDT DEZE UITSTROOMRICHTING AFGEROND?
Facilitaire Dienstverlening biedt maatwerk: iedereen volgt zijn eigen route. Sommige 
leerlingen halen een mbo diploma, anderen een branchecertificaat.

 WAT KUN JE NA DEZE UITSTROOMRICHTING? 
• Je kunt uitstromen naar (beschut) werk.
• Je kunt verder leren in het mbo.
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IS DEZE UITSTROOMRICHTING IETS VOOR JOU?
>  Houd jij van theorie, maar doe je ook graag een stapje extra op je stage?
>  Daag je jezelf uit op school én in de stage?
>  Krijg je dit ook te horen van je advisor en stagebegeleider? 
>  Dan is de entree-opleiding echt iets voor jou. Hier leer je  

theorie en praktijk aan elkaar te koppelen. 

HOE ZIET DEZE UITSTROOMRICHTING ERUIT?
Je kunt in de volgende richtingen examen doen:
• Entree Zorg en Welzijn
• Entree Handel
• Entree Horeca
• Entree Techniek
• Entree Logistiek.

Een entree-opleiding duurt 2 jaar. De theorie volg je gedurende 2 dagen per week op 
school. De praktijk leer je gedurende 3 dagen per week op stage.

WAT LEER JE TIJDENS DEZE UITSTROOMRICHTING OP SCHOOL?
• Nederlands
• Loopbaan en burgerschap
• Workshops over arbeidscompetenties
• Rekenen/wiskunde
• Engels.

WAT LEER JE OP JE STAGE?
Je ontwikkelt de competenties die passen bij jouw uitstroomrichting.

 6.  ENTREE 
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ENTREE

WAT WORDT ER VAN JE VERWACHT?
• Je wilt graag leren, op school en op je stage.
• Je maakt veel opdrachten thuis (huiswerk).
• Je kunt zelfstandig en serieus werken.
• Je kunt goed samenwerken.
• Je bent enthousiast en voelt je verantwoordelijk voor je werk.
• Je komt op tijd en verzuimt niet.
• Je zorgt voor goede beoordelingen op je stageplek.
• Je niveau van lezen, taal en rekenen is voldoende en je vindt dit leuke vakken.

HOE WORDT DEZE UITSTROOMRICHTING AFGEROND?
Je doet examen voor een diploma op mbo-niveau 1 in de richting Zorg en Welzijn, 
Handel, Horeca, Techniek of Logistiek.

 WAT KUN JE NA DEZE UITSTROOMRICHTING? 
• Je kunt uitstromen naar werk.
• Je kunt verder leren op het mbo.
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IS DEZE UITSTROOMRICHTING IETS VOOR JOU?
>  Wil je medewerker bij een manege worden?
>  Kies jij voor een toekomst als stukadoor? 
>  Of droom je van een ander beroep waarvoor binnen school geen  

kant-en-klare opleiding is? 
>  Ben je daarnaast in staat wat extra zelfstandigheid te tonen?
>  Dan is de uitstroomrichting ‘Maatwerk’ misschien
  iets voor jou.

HOE ZIET DEZE UITSTROOMRICHTING ERUIT?
In deze uitstroomrichting bespreek je met je advisor wat jij wilt en kunt. Samen stel 
je een programma vast om je uitstroomdoel te bereiken. Soms kun je worden opgeleid 
middels de Boris-systematiek. Daarmee behaal je landelijk erkende beroepskwalificaties. 
Soms bestaat er in jouw richting een Pro-ROC-traject. Dan volg je zowel onderwijs op de 
Gooise Praktijkschool als in het mbo. Een van de mogelijkheden is een Pro-ROC-traject 
via het Luchtvaartcollege in Hoofddorp.

In alle gevallen loop je 4 dagen in de week stage in de door jou gekozen richting. 
Daarnaast krijg je nog 1 tot 2 halve dagen per week theorie, waarvan minstens 1 halve 
dag op school.

WAT LEER JE TIJDENS DEZE UITSTROOMRICHTING OP SCHOOL?
Je werkt aan je eigen programma, dat in overleg met je advisor is samengesteld.  
Denk aan vakken als Nederlands, rekenen/wiskunde, Engels (keuze), loopbaan en 
burgerschap en eventueel theorie van de door jou gekozen richting. Ook kun je met 
specifieke cursussen werken aan competenties die je nodig hebt in de branche van  
jouw keuze. 

 7.  MAATWERK 
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MAATWERK

WAT LEER JE OP JE STAGE?
• Je ontwikkelt de competenties die nodig zijn in de branche van jouw keuze. 
• Je ontwikkelt een passende werkhouding voor deze branche. 

WAT WORDT ER VAN JE VERWACHT?
• Je vindt het fijn om veel stage te lopen en daarnaast met theorie bezig te zijn.
• Je vindt het fijn om tijdens je stage vakgerichte vaardigheden te ontwikkelen.
• Je wilt je vooral richten op een baan, eventueel in combinatie met een opleiding.
• Je werkt gemotiveerd en zelfstandig aan je eigen ontwikkeling.
• Je wilt voor jezelf het hoogst haalbare bereiken. 

HOE WORDT DEZE UITSTROOMRICHTING AFGEROND?
Als je specifieke cursussen hebt gevolgd, ontvang je daarvoor een diploma of certificaat. 
We zoeken samen naar een werkplek of vervolgopleiding die bij jou past.

 WAT KUN JE NA DEZE UITSTROOMRICHTING? 
• Je kunt uitstromen naar werk, beschut werk of dagbesteding.
• Je kunt verder leren in het mbo.
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EXTRA CURSUSSEN

Binnen de uitstroomrichtingen kun je extra cursussen volgen, die worden 
afgesloten met een certificaat. Zo’n certificaat is een mooie aanvulling op 
je uitstroomopleiding en waardevol op de arbeidsmarkt.

WIJ BIEDEN DE VOLGENDE CURSUSSEN AAN:
• Vorkheftruck-chauffeur
• MAG-lasser niveau 1 
• VCA.

Met een minimale leeftijd van 15 jaar wordt de cursus VCA aangeboden.
In de Uitstroomfase en met een minimale leeftijd van 16 jaar 
worden de volgende cursussen aangeboden:
- Vorkheftruck-chauffeur
- NIL MAG-lasser niveau 1

 CURSUS VORKHEFTRUCK-CHAUFFEUR 

WAT LEER JE TIJDENS  
DE CURSUS?
• De cursus bestaat uit theorie en praktijk.
•  Je leert de VCA-regels die horen bij 

het werken met de vorkheftruck, 
elektropallet-truck en stapelaar.

•  Je leert hoe zwaar en hoe hoog je  
mag heffen.

•  Je maakt kennis met het mechanische 
gedeelte van de vorkheftruck.

• Je leert rijden met een last op de vorken.
•  Je leert werken met verschillende  

maten pallets.
•  Je leert gebruikmaken van 

voorzetapparatuur.
• Je ontwikkelt voertuigbeheersing.
• Je leert hoe je een last afzet.
•  Je leert goederen verplaatsen, in een 

stelling zetten en uit een stelling halen.
•  Je leert over voertuigonderhoud  

en -controle.
• Je leert diverse stoffen vervoeren.
• Je leert een vrachtwagen beladen.

WAT WORDT ER VAN  
JE VERWACHT?
• Je toont inzet.
• Je bent zelfstandig.
• Je hebt doorzettingsvermogen.
•  Voor het begin van de cursus leer je de 

inhoud van het theorieboekje.
•  Je blijft op je stage of je werk je vaardig-

heden voor de vorkheftruck bijhouden.

HOE WORDT DE CURSUS  
AFGEROND?
Aan het eind van de cursus doe je theorie- 
examen en praktijkexamen. Het praktijk-
examen bestaat uit praktijkopdrachten in 
het opleidingsmagazijn. Haal je voldoende 
punten voor theorie en praktijk, dan 
ontvang je het certificaat ‘Veilig werken 
met de vorkheftruck’ en de Arbopas (het 
rijbewijs) Vorkheftruckchauffeur.

CURSUSDUUR
3 dagen

KOSTEN
€ 100,-
 

18



EXTRA CURSUSSEN

 CURSUS NIL MAG-LASSER NIVEAU 1 

 CURSUS VCA 

WAT LEER JE TIJDENS  
DE CURSUS?
Je leert MAG-lassen. De cursus bestaat 
uit theorie en praktijk. 
•  Je maakt kennis met verschillende 

lastechnieken.
•  Je leert veilig werken met een  

MAG-lasapparaat.
• Je leert een goede lasverbinding maken.
•  Je leert materiaalgedrag tijdens het 

lassen herkennen en weet hoe je 
daarmee om moet gaan.

WAT WORDT ER VAN  
JE VERWACHT?
• Je toont inzet.
• Je bent zelfstandig.
• Je hebt doorzettingsvermogen.
Ervaring met lassen is niet nodig.

HOE WORDT DE CURSUS  
AFGEROND?
Je doet een proeve van bekwaamheid en 
een theorie-examen. Als je beide met een 
voldoende afsluit, behaal je het MAG 1 
NIL-praktijkcertificaat van het Nederlands 
Instituut voor Lastechniek (NIL).  
Lukt dat niet, dan ontvang je een bewijs 
van deelname.

CURSUSDUUR:
18 weken (inclusief examen),  
1 dag per week, 4 lesuren per dag.

KOSTEN:
€ 75,- 
 

 

WAT LEER JE TIJDENS  
DE CURSUS?
Je leert veilig werken in de techniek. 

WAT WORDT ER VAN  
JE VERWACHT?
• Je toont inzet.
• Je bent zelfstandig.
• Je hebt doorzettingsvermogen.
•  Je bent bereid om 3 dagen met theorie 

bezig te zijn (zitten, lezen, luisteren).
•  Je wilt je kans op een baan in de techniek 

vergroten: veel werkgevers stellen als eis 
dat je het VCA-certificaat bezit.

HOE WORDT DE CURSUS  
AFGEROND?
Op de vierde dag van de cursus doe 
je examen. Als je dit goed afrondt, 
behaal je het VCA-certificaat. Slaag je de 
eerste keer niet, dan kun je de dag erna 
herexamen doen. Indien nodig kan een 
voorleesexamen afgenomen worden.

CURSUSDUUR
4 of 5 dagen

KOSTEN
€ 100,-

19



www.gooisepraktijkschool.nl
Laapersboog 5, 1213 VC Hilversum
035-6264040, info-gps@gsf.nl

GOOISE
PRAKTIJKSCHOOL


