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Als leerling van het Pro College regio 

Nijmegen kun je vanaf klas vier kiezen  

voor één van de praktijkopleidingen 

die gegeven worden op onze scholen. 

We vinden het belangrijk dat je een opleiding kiest waarmee je aan het werk  

kunt komen en die bij je past! 

De opleidingen worden op verschillende schoollocaties gegeven. Soms staat er 

bij op welke school de opleiding gegeven wordt omdat alleen daar het geschikte  

praktijk lokaal is, bijvoorbeeld logistiek in Wijchen of metaal op de Celebesstraat.

Vaak staat er niet bij op welke locatie de opleiding gegeven gaat worden.  

Waar de opleiding gegeven gaat worden hangt dan af van het aantal leerlingen  

van een locatie dat de opleiding kiest.

In deze gids vind je een overzicht van de opleidingen en een korte omschrijving  

van wat ze inhouden. 

Wanneer je een keuze maakt voor een opleiding, is het nog niet zeker dat het  

doorgaat. Er moeten voldoende leerlingen voor die opleiding gekozen hebben.

Veel succes met het maken van je keuze! 
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Assistent houtbewerker  
& Machinaal houtbewerker
In de houtindustrie wordt veel hout bewerkt en 
verwerkt met behulp van grote machines. Tijdens 
de opleiding Assistent houtbewerker & Machinaal 
houtbewerker leer je hoe je dat moet doen. Ook 
leer je de basisvaardig heden om te kunnen werken 
in een timmerfabriek of timmerwerkplaats.

De opleiding 
De opleiding duurt twee jaar. De praktijkdag start met  

vak theorie en vaktekenen. Daarna krijg je praktijkles in 

verschillende onderdelen. Je doet aan alle onder delen mee. 

Wanneer je een voorkeur hebt voor een speciaal onderdeel 

van de houtindustrie ga je stage lopen in die richting. 

Wanneer je bijvoorbeeld de voorkeur hebt voor de hout-

handel, dan ga je stage lopen bij een bouw materialen bedrijf. 

Heb je een voorkeur om te werken met machines, dan ga je 

stage lopen in een timmerfabriek. 

Veiligheid
Er wordt op gelet dat je op de juiste wijze, veilig leert 

werken. In sommige bedrijven is een VCA-diploma verplicht. 

Stage
Je specialiseert je verder op de stageplaats die je kiest.  

Naast de algemene competenties leer je hier de vak specifieke 

competenties. Het kan ook zijn dat je nog niet precies weet 

wat je in de houtindustrie wilt doen. Dan kun je tijdens de 

verschillende stages kennismaken met meerdere bedrijven 

om te ontdekken wat bij jou past. 

Werken na deze opleiding
Aan het certificaat dat je met deze opleiding haalt, kunnen 

werkgevers in de houtverwerkende industrie zien dat jij een 

aankomende vakman of vakvrouw bent in het machinale 

houtbewerken.

 

Certificaten
De opleiding wordt afgesloten met een branchecertificaat. 

Wanneer je volgens de docent voldoet aan de eisen, mag je 

examen doen. 

Zelf aanschaffen via school 
• werkkleding 

• werkschoenen 

• timmermanspotlood

• 23-rings ringband

Locatie
Bemmel

Nijmegen Veldstraat

sector Techniek
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Bouwtechniek
In de opleiding bouwtechniek maak je kennis  
met de gehele bouwsector. Je maakt kennis met 
basisvaardigheden van de verschillende vak
gebieden binnen de bouw. Dit betekent dat 
je veel verschillende dingen leert.

De opleiding 
De opleiding duurt twee jaar. De praktijkdag start met 

vaktheorie en vaktekenen. Daarna krijg je praktijkles in 

verschillende onderdelen. 

De onderdelen zijn:

• infra (uitzetten en meten, riolering)

• metselen

• bouwtimmeren

• tegelzetten

• stukadoren

• voegen

• schilderen

Je doet aan alle onderdelen mee. Wanneer je een voorkeur 

hebt voor een speciaal onderdeel van de bouw techniek ga  

je stage lopen in die richting. Als je bijvoorbeeld de voorkeur 

hebt voor schilderen, dan ga je stage lopen bij een schilders-

bedrijf, waar je vakspecifieke vaardigheden leert.

Veiligheid
Er wordt op gelet dat je op de juiste wijze, veilig leert 

werken. In sommige bedrijven is een VCA-diploma verplicht. 

Stage
Je verdere specialisatie in de bouwtechniek gebeurt dus op 

de stageplaats die je kiest. Naast de algemene competenties 

leer je hier de vakspecifieke competenties. Het kan ook zijn 

dat je nog niet precies weet wat je binnen de bouwtechniek 

wilt doen. Dan kun je tijdens de verschillende stages kennis-

maken met meerdere leerbedrijven en ontdek je wat bij jou 

past. Tijdens de stage worden afspraken gemaakt over wat  

je precies gaat leren. Door deze brede opleiding ben je ruim 

inzetbaar en kan je een arbeidsplek zoeken in de hele sector 

bouw.

Werken na deze opleiding
Na de opleiding kan je gaan werken bij een bouwbedrijf, 

schildersbedrijf, glaszettersbedrijf of stukadoorsbedrijf.

Certificaten
De opleiding wordt afgesloten met een branchecertificaat.

Wanneer je volgens de docent voldoet aan de eisen mag je 

examen doen. 

Zelf aanschaffen via school 
• werkkleding 

• werkschoenen

• timmermanspotlood 

• 23-rings ringband.

Locatie
Nijmegen Celebesstraat

sector Techniek
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Metaaltechniek 
Tijdens de opleiding metaaltechniek maak je kennis 
met de metaalsector. Je maakt kennis met de ver
schillende basisvaardigheden binnen de metaal
bewerking en metaalverwerking. Dit betekent dat 
je veel verschillende dingen leert.

De opleiding 
De opleiding duurt twee jaar. De praktijkdag zal bestaan uit 

een theoretisch- en een praktisch deel. Vaktheorie en vak-

tekenen zullen hier ook aan bod komen. Daarnaast heb je 

praktijkles in verschillende onderdelen. Dit zijn:

• constructiebankwerken (maken van werkstukken)

 Hierin leer je ook boren, slijpen, zagen en vijlen

• montage- en demontagetechnieken

• fiets- en bromfietstechniek

• lassen, Mig-Mag 

Je doet aan alle onderdelen mee. Wanneer je een voorkeur 

hebt voor een speciaal onderdeel van de metaal techniek ga 

je stage lopen in die richting. Als je bijvoorbeeld de voorkeur 

hebt voor het onderdeel montage en demontage, dan ga je 

stage lopen bij een sloperij of uitdeukerij. Tijdens de stage 

leer je de vakspecifieke vaardigheden in de praktijk.

Veiligheid
Er wordt op gelet dat je op de juiste wijze, veilig leert 

werken. In sommige bedrijven is een VCA-diploma verplicht.

Stage
Je specialiseert je dus op de stageplaats die je kiest. Naast  

de algemene competenties leer je op de stageplaats de 

vakspecifieke competenties.  

Het kan ook zijn dat je nog niet precies weet wat je binnen 

de metaaltechniek wil doen. Dan kun je tijdens de ver schil-

lende stages kennismaken met leer bedrijven en ontdekken 

wat bij jou past. Op de stage worden af spraken gemaakt 

over wat je precies gaat leren. Door deze brede opleiding 

ben je ruim inzetbaar en kun je een arbeidsplek zoeken in de 

hele sector metaal.

Werken na deze opleiding 
Na de opleiding kun je gaan werken bij een metaalbedrijf. 

Certificaten
Tijdens de opleiding is het mogelijk een lasdiploma te halen 

(Mig-Mag niveau 1). Dit zal vooral in het 5e jaar plaats vinden. 

In het 4e leerjaar zal er door de leerkracht worden bekeken 

welke leerlingen hiervoor in aanmerking kunnen komen.

Er bestaan twee mogelijkheden:

1  Je ontvangt een diploma, wanneer je examen doet voor de 

theorie en de praktijk.

2  Je ontvangt een praktijkverklaring, wanneer je examen 

doet alleen voor de praktijk.

Wanneer je volgens de docent voldoet aan de eisen, mag je 

examen doen. 

Zelf aanschaffen via school 
• werkkleding en werkschoenen 

• 23-rings ringband

Locatie
Nijmegen Celebesstraat

sector Techniek
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Automake-up 
Een goed gepoetste auto is voor heel veel mensen 
erg belangrijk. Auto’s poetsen is een vak apart. 
Daarom leer je in deze cursus hoe je auto’s 
professioneel moet reinigen en poetsen. 

De opleiding
De opleiding duurt 2 jaar. Je leert hoe je het interieur van de 

auto moet verzorgen: stofzuigen en de bekleding reinigen. 

Ook het schoonmaken van de buitenkant maakt natuurlijk 

onderdeel uit van de opleiding: wassen, poetsen en in de  

was zetten. Ook leer je het een en ander over reinigings-  

en onderhoudsmiddelen, veiligheid, hygiëne en een goede 

werkhouding. 

Stage
Je gaat stage lopen bij: een auto-, autoservice- of auto-

poetsbedrijf.

Werken na deze opleiding
Na deze opleiding kun je als autopoetser gaan werken  

bij een autopoetsbedrijf of autobedrijf waar ook auto’s 

gepoetst worden.

Certificaat
De opleiding wordt afgesloten met een branchecertificaat.

Wanneer je volgens de docent voldoet aan de eisen, mag je 

examen doen. 

Zelf aanschaffen via school
• werkkleding

• werkschoenen

Locatie
Nijmegen Veldstraat

sector Techniek
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Groen
Tijdens de opleiding groen maak je kennis met 
basisvaardigheden van verschillende vakgebieden 
binnen de groene sector. Dit betekent dat je veel 
verschillende dingen leert.

De opleiding
De opleiding duurt twee jaar. De praktijkdag start met 

vaktheorie. Daarna heb je praktijkles in verschillende 

onderdelen. Dit kan zijn: aanleg en onderhoud van tuinen, 

groene detailhandel, werken met tuinmachines, onderhoud 

gereedschap, bloemschikken, bestraten, plantenteelt, de 

agrarische sector en kassenteelt. Je doet aan alle onderdelen 

mee. Wanneer je een voorkeur hebt voor een speciaal 

onderdeel van groen ga je stage lopen in die richting.

Als je bijvoorbeeld een voorkeur hebt voor het onderdeel 

tuinonderhoud, dan ga je stage lopen bij een hoveniers-

bedrijf. En wanneer je graag werkt met bloemen, dan ga je 

stage lopen in een bloemenwinkel.

Je specialiseert je dus op de stageplaats die je kiest. Je loopt 

stage op een erkend leerbedrijf. Naast de algemene com-

petenties leer je hier de vakspecifieke competenties. Het kan 

ook zijn dat je nog niet precies weet wat je binnen het groen 

wilt doen. Dan kun je tijdens de verschillende stages 

kennismaken met leerbedrijven en ontdek je wat bij jou past. 

Op de stage worden afspraken gemaakt over wat je precies 

gaat leren. Door deze brede opleiding ben je breed inzetbaar 

en kun je een arbeidsplek zoeken in de hele groene sector.

Werken na deze opleiding 
Na de opleiding kun je gaan werken bij een hovenier, 

stratenmakerbedrijf, bloemenwinkel, tuincentrum, 

teeltbedrijf, groot groen bedrijf, camping/recreatiebedrijf, 

loonbedrijf, veehouderij of akkerbouwbedrijf.

Certificaten
De opleiding wordt afgesloten met een branchecertificaat. 

Wanneer je volgens de docent voldoet aan de eisen, mag je 

op voor je examen. 

Zelf aanschaffen via school 
• werkkleding 

• werkschoenen

Locatie
Bemmel

Nijmegen Veldstraat

sector Groen
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Facilitair
Overal waar mensen werken en wonen wordt 
schoongemaakt; ook in grote bedrijven zoals 
ziekenhuizen, scholen, winkels, verzorgings
instellingen en bij mensen thuis. Je maakt kennis 
met basisvaardig heden van schoonmaak en kunt 
huishoudelijke en dienstverlenende taken 
uitvoeren.

De opleiding 
De praktijkdag start met vaktheorie. Daarna heb je praktijk-

les in verschillende onderdelen. Je leert de volgende 

praktische vaardigheden: interieurverzorging, sanitair-

onderhoud, enkelvoudig moppen en stofwissen. Daarnaast 

leer je ook hoe je ruimtes van een bewoner van een ver-

zorgingshuis kunt schoonmaken, hoe je bedden moet 

verschonen en de was moet verzorgen. Het verspreiden van 

maaltijden en het helpen bij recreatie komen ook aan bod.  

Je hebt hiervoor zowel een aantal beroepsvaardigheden als 

sociale vaardigheden nodig.

Stage
Je gaat stage lopen in de schoonmaak: bijvoorbeeld in de 

groothuishouding van een hotel, een vakantiepark, een 

ziekenhuis, een verzorgingshuis of een andere instelling.

Tijdens stage leer je algemene en praktische competenties.  

Er worden afspraken gemaakt over welke taken je gaat uit-

voeren en aan welke ontwikkelpunten je gaat werken. Door 

op verschillende plekken stage te lopen, vorm je een goed 

beeld welk soort bedrijf of instelling nu echt bij jou past. 

Door deze brede opleiding ben je ruim inzetbaar en kun  

je een arbeidsplek zoeken in de hele sector facilitair.

Werken na deze opleiding 
Na de opleiding kun je gaan werken als schoonmaker op een 

school, in een ziekenhuis, hotel, verzorgingstehuis of in een 

andere instelling. 

Certificaten
In de 4e klas wordt de opleiding afgesloten met een 

branchecertificaat Schoonmaak Traditioneel.

In de 5e klas wordt de opleiding afgesloten met  

een branchecertificaat Schoonmaak met Microvezel

Wanneer je volgens de docent voldoet aan de eisen,  

mag je examen doen. 

Zelf aanschaffen via school
• werkkleding

• werkschoenen

sector Facilitair
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Detailhandel
Bijna dagelijks worden er in winkels goederen 
geleverd. Deze moeten worden uitgepakt en 
opgeslagen in het magazijn. Daarna moet alles 
gereed gemaakt worden voor het plaatsen in de 
winkel. En verder: vakken vullen, het interieur 
schoon houden en de klanten helpen.

De opleiding 
De opleiding duurt twee jaar.

Tijdens deze opleiding leer je hoe je al deze werkzaamheden

moet verrichten, zowel in theorie als praktijk.

Stage
Je gaat stage lopen bij een winkel in de detailhandel, 

bijvoorbeeld: een supermarkt, kledingzaak of drogisterij.

Werken na deze opleiding 
Je kunt gaan werken in de detailhandel.

Werkgevers kunnen aan het certificaat dat je hebt behaald 

zien dat jij een aankomend vakman of vakvrouw bent  

in de detailhandel.

Certificaten
De opleiding wordt afgesloten met een branchecertificaat.

Wanneer je volgens de docent voldoet aan de eisen, 

mag je examen doen. 

Locatie 
Nijmegen Veldstraat

Boxmeer

sector Economie
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Horeca
In de horeca wordt dagelijks veel werk verzet.  
De werkzaamheden worden verdeeld over de 
verschillende medewerkers met ieder hun eigen 
taken. Een Horecaassistent moet assisteren bij 
allerlei soorten werkzaamheden.

In de keuken kun je denken aan het voorbereiden van de 

werkplek, het schoonmaken en snijden van de producten, 

het voorbereiden en opruimen van de werkplek en het 

afwassen tussendoor en aan het eind van de dag. In de 

bediening van een café of restaurant kun je denken aan het 

bedrijfsklaar maken van bijvoorbeeld het restaurant (meubels 

klaarzetten, tafels dekken) of andere bedrijfsruimten en het 

opruimen en bevoorraden van het drankenuitgifte-buffet.  

Je helpt ook met tafels afruimen, afwassen en het restaurant 

afsluiten. 

Je bent goed in het efficiënt en effectief indelen van je eigen 

werkzaamheden. Je vindt het leuk om in een team te werken 

en je vindt het belangrijk dat er een leuke werksfeer is. Je 

kunt goed met mensen omgaan en vindt het leuk om klanten 

en gasten te helpen. Je bent bereid om je extra in te zetten 

als het druk is en vindt het niet erg om op wisselende tijden 

te werken.

De opleiding 
De opleiding duurt twee jaar. Je leert een aantal belangrijke 

werkzaamheden die in de horeca veel gedaan moeten 

worden, zoals snijtechnieken, schoonmaken en opdelen  

van producten, bereiden van gerechten, schoonmaken en 

opbergen van materialen, inschenken en uitserveren van 

drankjes en serveren van de gasten. Je leert ook hoe je veilig 

en hygiënisch kunt werken. In de horecalessen werken we in 

de keuken maar werken we ook aan theorie.

Stage 
Je gaat stage lopen bij horecabedrijven zoals fastfood, 

catering, kantines, restaurants, ziekenhuizen of instellingen.

Werken na de opleiding 
Na de opleiding kun je gaan werken in fastfoodbedrijven, 

bedrijfscatering, kantines, restaurants, ziekenhuizen of 

instellingen.

Certificaten 
De opleiding wordt afgesloten met een branchecertificaat.

Wanneer je voldoet aan de eisen, mag je examen doen. 

Zelf aanschaffen via school
• werkkleding

• werkschoenen 

sector Economie
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Logistiek
Overal in Nederland vind je magazijnen. Daarin 
worden aangevoerde goederen opgeslagen tot  
ze verder vervoerd kunnen worden naar de klant. 
Werken in een magazijn stelt hoge eisen aan de 
nauwkeurigheid waarmee gewerkt moet worden.
De opleiding 

Deze opleiding duurt twee jaar. In deze opleiding leer je 

goederen te lossen en controleren, opslag gereed te maken, 

te transporteren en in te pakken. Het schoonhouden van het

magazijn, bijhouden van de inventaris, werken volgens een 

codering en werken met transportmiddelen horen ook bij 

deze opleiding.

Stage 
Je gaat stage lopen bij een magazijn of logistiek bedrijf

Werken na de opleiding 
Je kunt als assistent logistiek medewerker gaan werken in  

de logistiek. Aan het certificaat dat je na afloop van de op-

leiding kan krijgen, kunnen werkgevers in de distributie-

branche zien dat jij geschikt bent voor het werken als 

magazijnmedewerker of als orderverzamelaar.

Certificaten 
De opleiding wordt afgesloten met een branchecertificaat.

Wanneer je volgens de docent voldoet aan de eisen, mag je 

examen doen. 

Zelf aanschaffen via school 
• werkkleding 

• werkschoenen

Locatie
Wijchen

sector Economie
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Heftruckchauffeur
In magazijnen wordt veel gebruikt gemaakt van
(vork)heftrucks. Tijdens deze opleiding kom je
hierover alles te weten.

De opleiding
De opleiding duurt 9 weken.

Je krijgt zowel theorie- als praktijklessen. In de transport-  

en logistiekbranche wordt deze functie veel gevraagd.  

Je leert stellingwerk, het beladen van de vrachtauto, 

rangeren op een klein oppervlak, klein onderhoud aan  

de heftruck en veiligheidsaspecten.

Diploma
De cursus wordt afgesloten met: een heftruckdiploma

Wanneer je volgens de docent voldoet aan de eisen,  

mag je op examen. 

Locatie
Wijchen

Extra opleiding
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Pro College regio Nijmegen Bestuursadres

  Celebesstraat 12

  6524 KE Nijmegen 

  (024) 329 57 23 

Pro College Bemmel Sportlaan 1k

  6681 CD Bemmel 

  Postbus 58

  6680 AB Bemmel 

  (0481) 453 884 

Pro College Boxmeer Stationsweg 38 B

  5831 CR Boxmeer 

  (0485) 577 459

Pro College Nijmegen Celebesstraat 12

  6524 KE Nijmegen 

  (024) 322 22 58 

Pro College Nijmegen Veldstraat 4

  6533 CC Nijmegen 

  (024) 354 20 21 

Pro College Wijchen Acaciastraat 68

  6602 EN Wijchen 

  (024) 641 28 17

Adressen Pro College
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