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PRO33college 
Voor openbaar en christelijk onderwijs, mede mogelijk gemaakt door 

Trivium College en Accent Praktijkonderwijs

Levensecht leren
We zijn altijd op zoek naar de samenwerking met het bedrijfsleven 
om onze leerlingen een realistische leeromgeving te bieden. 

Hee�  u klussen of wilt u een project bij ons op school doen? 
Naast individuele stages werken we ook met interne en externe groepsstages. Een begeleider pakt 

samen met een groep leerlingen een klus of een project op. Dit zijn ideale omstandigheden om 

arbeidsvaardigheden te oefenen en kennis te maken met het bedrijfsleven. U kunt denken aan: 

• Hee�  u extra menskracht nodig om een grote order in te pakken?

• Is er seizoensgebonden werk waarvoor u tijdelijk meer menskracht nodig hee� ?

• Hee�  u een bijzondere klus of project waar we mee aan de slag kunnen in PRO33 Interact 

(levensecht leren)?

Gastles of bedrijfsbezoek?  
Het kiezen van een toekomstige arbeidsrichting gaat onze leerlingen makkelijker af als zij een beeld 

hebben van de werkzaamheden die bij verschillende beroepen komen kijken. Om die reden verwelkomen 

we graag bedrijven die gastlessen willen verzorgen in onze school. Bedrijfsbezoeken zijn ook erg zinvol 

voor onze leerlingen. We komen dus graag een keertje langs!  

Hee�  u een klus, project of gastles? Of wilt u ons uitnodigen voor een bedrijfsbezoek? 
Neem contact op met Albert Koster via a.koster@pro33college.nl. 

PRO33college als vergaderlocatie? 
Onze Train’ learn vergaderzaal is:  

Geschikt voor maximaal 20/25 personen

Onze leerlingen verzorgen de catering (ko�  e, thee en iets lekkers en/of een lichte lunch)

Onze vergaderzaal beschikt over een beamer en alle andere benodigde vergaderfaciliteiten.

Meer informatie? Mail ons via info@pro33college.nl.

Bedrijven 
en het 

PRO33college 
hebben elkaar 

nodig! 
Waarom? 

LEERLABS

Wij doen wat werkt!
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Het onderwijs van PRO33college vindt niet 

alleen plaats in de klaslokalen. De lessen 

die onze leerlingen op de werkvloer leren 

zijn van onschatbare waarde voor hun 

ontwikkeling als professional. Om goede 

arbeidskrachten op te leiden voor het 

bedrijfsleven hebben we u nodig! In deze 

folder leest u wat wij voor elkaar kunnen 

betekenen.  

1. Door leerlingen stages aan te bieden of intern op te leiden heeft u invloed op de 

kwaliteit van de arbeidskrachten van de toekomst.

2. Door stages kunnen leerlingen ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. 

Zo is de kans groter dat ze sneller op hun plek zijn als ze toe zijn aan een vaste baan.

3. Door leerlingen op te leiden, levert u een bijdrage aan het verminderen van de 

arbeidskrapte.

4. Onze leerlingen kunnen (in groepjes met een begeleider of alleen) extra werk 

verzetten in uw bedrijf. 

5. Door een stageplaats aan te bieden geeft u onze leerlingen een kans waardevol 

werk te doen en van betekenis te zijn.

6. Leerlingen blijken trouwe, loyale en hardwerkende medewerkers als ze eenmaal op 

hun plek zitten. Het komt geregeld voor dat een stage wordt omgezet naar een baan.

7. U levert een bijdrage als maatschappelijk verantwoord ondernemer.

Onze leerlingen zijn uw toekomstige arbeidskrachten. Zij 

leren op PRO33college de arbeidscompetenties zoals op 

tijd komen, samenwerken, omgaan met kritiek, initiatief 

nemen, verantwoordelijkheid nemen en opdrachten 

aannemen van een leidinggevende. Op de stage werken 

zij aan het uitbreiden van de arbeidsvaardigheden die 

horen bij de bedrijfstaak van hun interesse. 

CHECKLIJST
Is mijn bedrijf een geschikt stagebedrijf? 

We hebben voldoende tijd om een leerling te begeleiden 

en dagelijks het werkproces te evalueren. 

We zijn in staat heldere en concrete opdrachten te 

geven aan stagiaires.

We hebben er plezier in om met leerlingen van het 

praktijkonderwijs te werken.

We zijn bereid om leerlingen kansen te geven en te begelei-

den bij het vallen en opstaan zodat ze kunnen groeien.

We willen aandacht besteden aan de successen en 

mijlpalen van leerlingen.

We bieden structuur. 

We willen een bijdrage leveren aan het opleiden van 

de arbeidskrachten van de nabije toekomst.

We zijn op zoek naar trouwe, loyale en energieke 

werknemers.

We hebben plek voor een of meerdere stagiaires die een 

of meerdere (maximaal 3) dagen stage willen lopen.

We hechten waarde aan maatschappelijk verantwoord 

ondernemerschap.

Samen werken aan leren
redenen om 
stagebedrijf te 
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Ziet u in onze leerlingen 

de werknemers 

van de toekomst? 

Neem dan contact op 

voor een 

kennismakingsgesprek via 

info@pro33college.nl.

PRO33college praktijkonderwijs
Op PRO33college krijgen leerlingen 

de kans hun talenten optimaal te 

ontwikkelen. Ze worden opgeleid voor 

een baan en/of vervolgonderwijs, 

mbo of een vakopleiding. Iedere 

leerling volgt zijn persoonlijke 

leertraject afgestemd op de eigen 

mogelijkheden. Leerlingen maken 

in de eerste twee leerjaren kennis 

met de praktijkvakken en ze krijgen 

theorievakken als Nederlands, Engels, 

rekenen en wiskunde. Ook oefenen ze 

uitgebreid met arbeidscompetenties 

en praktische vaardigheden. 

In het persoonlijk ontwikkelplan staat 

beschreven welke talenten leerlingen 

gaan ontwikkelen. In de lessen sociale 

vaardigheden wordt veel aandacht 

besteed aan respectvol omgaan met 

elkaar. Vanaf het tweede leerjaar 

lopen leerlingen stage, eerst op 

school, daarna bij een bedrijf onder 

begeleiding van een praktijkdocent. 

Als de leerlingen er aan toe zijn, gaan 

ze zelfstandig stage lopen bij een 

bedrijf. Hun eigen vertrouwde mentor 

begeleidt de stage. 
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