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Als leerling van het Pro College 
kies je na klas drie een richting 
die past bij jouw uitstroom.

We vinden het belangrijk dat je een opleiding kiest waarmee 
je aan het werk kunt komen en die bij je past!

Daarnaast heb je de mogelijkheid om, als het voor jouw stage of  

uitstroom nodig blijkt, aparte onderdelen in een andere sector te volgen. 

We noemen dat maatwerk. De opleidingen duren gemiddeld twee jaar, 

soms kan een leerling het sneller afronden of duurt het juist langer.  

De opleidingen worden op verschillende scholen van Pro College gegeven.  

In enkele gevallen staat er bij op welke school de opleiding gegeven wordt 

omdat alleen daar het geschikte praktijk lokaal is, bijvoorbeeld logistiek in 

Wijchen. Vaak staat er niet bij op welke school de opleiding gegeven gaat 

worden. Waar de opleiding gegeven gaat worden kan per schooljaar 

verschillen. Dit hangt af van het aantal leerlingen van een school dat die 

opleiding kiest. 

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

schrijving van wat ze inhouden. De foto’s die in deze gids bij de praktijk

vakken staan zijn verschillend , maar ze hebben een overeenkomst.  

Er staan handen op de foto’s. Dat is omdat er in dat vak veel met de 

handen geleerd gaat worden. Ook verwijst het naar je toekomstige 

werkplek waar je vooral met je handen de kost gaat verdienen.

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.

Achterin de gids tref je een overzicht aan van de diploma’s en certificaten 

die je kunt behalen.

Veel succes met je keuze!
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Assistent houtbewerker  
& Machinaal houtbewerker

In de houtindustrie wordt veel hout bewerkt en verwerkt 
met grote machines. Hoe? Dat leer je tijdens de opleiding 

Assistent houtbewerker & Machinaal houtbewerker. 
Ook leer je basisvaardigheden waarmee je aan de slag  

kunt in een timmerfabriek of timmerwerkplaats.

De opleiding
De opleiding duurt gemiddeld twee 

jaar. De praktijkdag start met vak 

theorie en vaktekenen. Daarna heb je 

praktijkles over verschillende onder

delen. Elke leerling doet aan alle 

onderdelen mee. 

Wanneer je een voorkeur hebt voor  

een speciaal onderdeel van de hout

industrie ga je stagelopen in die 

richting. 

Bijvoorbeeld: een leerling heeft 

voorkeur voor de houthandel. Hij of  

zij gaat dan stagelopen bij een bouw

materialen bedrijf. Een leerling heeft 

voorkeur om te werken met machines, 

dan ga je stage lopen in een timmer

fabriek.

Veiligheid
Er wordt op gelet dat je op de juiste 

wijze, veilig leert werken. In de meeste 

bedrijven is een VCAdiploma verplicht.

Stage
Je verdere specialisatie 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 in de houtindustrie wilt 

doen. Dan kun je tijdens de verschil

lende stages kennismaken met ver

schillende 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 vak

vrouw bent in het machinale hout

bewerken.

Certificaten
De opleiding kan worden afgesloten 

met een branchecertificaat. Wanneer  

je volgens de docent voldoet aan de 

eisen, mag je op examen.

Zelf aanschaffen via school
• werkkleding

• werkschoenen

• 23rings ringband

• timmermanspotlood

Techniek

Pro College Nijmegen
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Metaaltechniek 
Een werkstuk maken aan de constructiebank, boren,  
slijpen, zagen, vijlen, (de)monteren, werken aan fietsen  
en bromfietsen, lassen. Tijdens de opleiding metaaltechniek 
maak je kennis met de gehele metaalsector.  
Je leert veel over metaalbewerking en metaalverwerking

De opleiding
De opleiding duurt gemiddeld twee 

jaar. De praktijkdag bestaat uit een 

theoretisch, en een praktisch deel. 

Vaktheorie en vaktekenen zullen aan 

bod komen. Ook heb je praktijkles over 

verschillende onderdelen:

•  Constructiebankwerken (maken van 

werkstukken) Hierin leer je ook 

boren, slijpen, zagen en vijlen

• Montage en demontagetechnieken

• Fiets en bromfietstechniek

• Lassen, MigMag

Elke leerling doet aan alle onderdelen 

mee. Wanneer je een voorkeur hebt 

voor een speciaal onderdeel van de 

metaaltechniek ga je stagelopen in  

die richting. Bijvoorbeeld: een leerling 

heeft voorkeur voor montage en 

demontage. Hij of zij gaat dan stage

lopen bij een sloperij of uitdeukerij, 

hier worden dan de vakspecifieke 

vaardigheden aangeleerd of verbeterd.

Techniek

Veiligheid
Er wordt op gelet dat je op de juiste 

wijze, veilig leert werken. In de meeste 

bedrijven is een VCAdiploma verplicht.

Stage
Je verdere specialisatie in de metaal

techniek gebeurt op de stageplaats die 

je kiest. Naast de algemene competen

ties leer je er de vakspecifieke compe

tenties. 

Het kan zijn dat je nog niet precies 

weet wat je binnen de metaaltechniek 

wil doen. Dan kun je tijdens de stages 

kennismaken met verschillende leer

bedrijven en ontdekken 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 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 (MigMag niv. 1). 

Er bestaan twee mogelijkheden:

•  Je ontvangt een diploma, wanneer  

je examen doet voor de theorie en  

de praktijk.

•  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

• gehoorbescherming 

• 23rings ringband

Pro College Nijmegen
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Bouwtechniek
Zie je jezelf al werken bij een bouwbedrijf, schildersbedrijf, 

glaszettersbedrijf of stukadoorsbedrijf? Dan past de 
opleiding Bouwtechniek bij jou. Je leert hoe je infraprojecten 

uitzet, hoe je moet meten, metselen, bouwtimmeren, 
tegelzetten, stukadoren, voegen en schilderen. 

De opleiding
De opleiding duurt gemiddeld twee 

jaar. De praktijkdag start met vak

theorie en vaktekenen. Daarna heb 

je praktijkles over verschillende 

onderdelen.

De onderdelen zijn:

• infra (uitzetten en meten, riolering)

• metselen

• bouwtimmeren

• tegelzetten

• stukadoren

• voegen

• schilderen

Elke leerling doet aan alle onderdelen 

mee. Wanneer je een voorkeur hebt 

voor een speciaal onderdeel van de 

bouwtechniek ga je stagelopen in die 

richting. Bijvoorbeeld: een leerling 

heeft voorkeur voor het onderdeel 

schilderen. Hij of zij gaat dan 

stagelopen bij een schildersbedrijf,  

waar de vakspecifieke vaardigheden 

worden aangeleerd of verbeterd.

Veiligheid
Er wordt op gelet dat je op de juiste 

wijze, veilig leert werken. In de meeste 

bedrijven is een VCAdiploma verplicht.

Stage
Je verdere specialisatie in de bouw

techniek gebeurt dus op de stageplaats 

die je kiest. Naast de algemene com

petenties leer je hier de vakspecifieke 

competenties. Het kan 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. 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 

sector bouw.

Werken na deze opleiding
Na de opleiding kun je gaan werken  

bij een bouwbedrijf, schildersbedrijf, 

glaszettersbedrijf of stukadoorsbedrijf.

Certificaten
De opleiding kan worden afgesloten 

met een branchecertificaat. Wanneer  

je volgens de docent voldoet aan de 

eisen mag je op examen.

Zelf aanschaffen via school
• werkkleding

• werkschoenen

• timmermanspotlood

• 23rings ringband

Techniek

Pro College Nijmegen
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Detailhandel
Supermarkten, kledingwinkels, drogisterijen, bouwmarkten, 
groothandels. Er is altijd van alles te doen. Zo arriveert er 
bijna iedere dag een levering van goederen, die moet 
worden verwerkt. De vakken moeten vol staan, de winkel 
schoon zijn en klanten moeten worden geholpen.  
Hoe je dat doet, leer je bij de opleiding Detailhandel.  

Economie

De opleiding
De opleiding duurt gemiddeld twee 

jaar. Tijdens deze opleiding leer je  

hoe je al deze werkzaamheden moet 

verrichten, zowel in theorie als praktijk. 

We werken met een digitaal portfolio 

vanuit Kenniscentrum Handel. Deze 

wordt gevuld met verschillende 

onderdelen van het lesprogramma op 

school: theorietoetsen en werkstukken. 

Er wordt ook bewijslast verzameld 

tijdens de verschillende stages: nul  

en voortgangsmetingen geven een 

goed beeld van het beheersen van  

de werkzaamheden in de winkel. 

Bij een voldoende beoordeling van  

het portfolio vindt er een eindmeting 

plaats. Deze eindmeting is het examen

moment en wordt op de stageplek 

afgenomen door de vakdocent in 

samenspraak met de stagegever.

Stage
Je gaat stage lopen in de detailhandel, 

bijvoorbeeld: supermarkt, kledingzaak, 

drogisterij, bouwmarkt of groothandel. 

Er wordt gekeken naar een passende 

stage voor de leerling en welke stage 

op dit moment passend is bij het leer

proces in de detail. 

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 kan worden afgesloten 

met een certificaat. Wanneer je volgens 

de docent en het kennis centrum handel 

voldoet aan de eisen, dan mag je op 

examen. Het examen wordt afgenomen 

door een examinator van kennis

centrum handel.

Pro College Nijmegen, Boxmeer, Wijchen, Bemmel
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Horeca
Producten schoonmaken en snijden, de tafels in een 

restaurant klaarzetten, bevoorraden, opruimen, afwassen, 
afsluiten. In de horeca wordt dagelijks veel werk verzet.  

Als horeca-assistent ben je efficiënt en effectief,  
kun je goed met mensen omgaan en vind je het leuk om in 

een team te werken en, als het druk is, op wisselende tijden. 

De werkzaamheden
In de keuken kun je denken aan het 

voorbereiden van de werkplek, het 

schoonmaken en snijden van de pro

ducten, 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 res

taurant kun je denken aan het bedrijfs

klaar maken van bijvoorbeeld het 

restaurant (meubels klaarzetten, tafels 

dekken) of andere bedrijfsruimten en 

het opruimen en bevoorraden van het 

dranken uitgiftebuffet. Je helpt ook 

met tafels afruimen, afwassen en het 

restaurant afsluiten.

Je bent goed in het efficiënt en effec

tief indelen van je 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 

Economie

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 gemiddeld twee 

jaar. Je leert een aantal belangrijke 

werkzaamheden die in de horeca veel 

gedaan moeten worden, zoals snij

technieken, schoonmaken en opdelen 

van producten, bereiden van gerechten, 

schoonmaken en opbergen van materi

alen, inschenken en uitserveren van 

drankjes en serveren van de gasten. 

Je leert hoe je veilig en hygiënisch kunt 

werken. In de horecalessen werken we 

in de keuken maar ook aan theorie.

Veiligheid en hygiëne
Er wordt op gelet dat je op de juiste

wijze, veilig en hygiënisch leert werken. 

In de meeste bedrijven is een HACCP

diploma verplicht.

Stage
Je gaat stage lopen bij horecabedrijven 

zoals fastfood, catering, kantines, 

restaurants, ziekenhuizen of instel

lingen.

Werken na de opleiding
Na de opleiding kun je gaan werken  

in fastfoodbedrijven, bedrijfscatering, 

kantines, restaurants, ziekenhuizen  

of instellingen.

Certificaten
De opleiding kan worden afgesloten 

met een diploma. Wanneer je voldoet 

aan de eisen, mag je op examen.

Zelf aanschaffen via school
• werkkleding en werkschoenen

Pro College Nijmegen, Boxmeer, Wijchen
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De opleiding
Deze opleiding duurt gemiddeld 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 wer

ken 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 mede

werker gaan werken in de logistiek. 

Certificaten
De opleiding kan worden afgesloten 

met een certificaat. Wanneer je volgens 

de docent en het kennis centrum handel 

voldoet aan de eisen, dan mag je op 

examen. Het examen wordt afgenomen 

door een examinator van kennis

centrum handel.

Zelf aanschaffen via school
• werkkleding

• werkschoenen

Economie

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 
betekent dat je erg nauwkeurig moet zijn. 
Iets voor jou? Dan kies je voor de opleiding Logistiek. 

Pro College Wijchen
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De opleiding
De opleiding duurt gemiddeld twee 

jaar. Je gaat vaardigheden aanleren 

hoe je als woonhulp zieke mensen, 

ouderen of gehandicapten helpt met 

allerlei dagelijkse bezigheden zoals 

koffie zetten, de tafel dekken, bood

schappen doen, de was strijken en 

planten verzorgen. Daarnaast leer je 

ook sociale vaardigheden aan hoe je 

straks als woonhulp zo goed mogelijk 

extra aandacht kunt geven aan 

bewoners door een praatje te maken, 

een spelletje te doen of samen een 

kopje koffie te drinken. Ten slotte leer 

je hoe je ruimtes van een bewoner in 

een verzorgingstehuis of ruimtes in 

andere organisaties het beste kunt 

schoonmaken.

Stage
Je gaat stage lopen in de ouderen of 

gehandicaptenzorg, maar je kunt ook 

stage lopen in de schoonmaak zoals in 

de groothuishouding van een hotel 

maar ook bij bedrijven, scholen, een 

vakantiepark of een ziekenhuis. Je leert 

algemene en praktische competenties. 

Er worden afspraken gemaakt over 

welke taken je gaat uitvoeren en aan 

welke ontwikkelpunten je gaat werken. 

Door op verschillende plekken stage  

te lopen kom je erachter welke 

organisatie het beste bij je past. 

Werken na deze opleiding
Na de opleiding kun je gaan werken  

als woonhulp in de ouderen of 

gehandicaptenzorg. Je werkt dan  

op een woning of activiteitencentrum. 

Daarnaast zijn er ook mogelijkheden 

om als schoonmaker te werken in een 

ziekenhuis, school, hotel of een bedrijf. 

Certificaten
De opleiding kan worden afgesloten 

met branchecertificaten Woonhulp, 

Schoonmaak Traditioneel en Schoon

maak met Microvezel. Wanneer je 

volgens de docent voldoet aan de  

eisen, mag je op examen.

Zelf aanschaffen via school
• Werkkleding

Zorg en Welzijn

Woonhulp/facilitair
Als je het leuk vindt om mensen te helpen, te verzorgen,  
met ze te praten en hun woonruimtes schoon te maken,  

dan past de opleiding woonhulp/facilitair goed bij je.  
Je leert hoe je dit zo professioneel mogelijk kunt doen.  

Iets voor jou? Kies dan voor deze opleiding.

Pro College Nijmegen
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De opleiding
Er zijn twee hoofdrichtingen in deze 

opleiding. Wanneer je het vak groen 

kiest volg je beide richtingen. We 

houden rekening met jouw voorkeur.

•  Groene detail: werken bij een 

tuinbedrijf, bloemisterij. e.d.

•  Groenvoorziening: werken bij een 

hovenier, groenvoorziening, 

boomverzorging, recreatiepark e.d.

De opleiding duurt gemiddeld twee 

jaar. De dag start met vaktheorie.

Daarna heb je praktijkles. 

Bij de richting groene detail leer je hoe 

je bloemen en planten moet verzorgen 

en wat er allemaal bij komt kijken. 

Hierbij kun je denken aan het maken 

van boeketten en bloemstukken, 

boeketten inpakken, een buiten

presentatie maken, prijzen en omgaan 

met klanten.

Bij de richting groenvoorziening leer je 

hoe je tuinen aanlegt en onderhoudt. 

Je leert snoeien, planten van (fruit)

bomen en struiken, harken, schoffelen, 

werken met tuin machines, bestraten, 

vijveronderhoud en gereedschaps

onderhoud. Daarnaast leer je werken  

in teamverband. 

Je doet aan alles mee. Als je een voor

keur hebt voor een speciaal onderdeel 

ga je stagelopen in die richting. 

Veiligheid
Er wordt op gelet dat je op de juiste 

wijze, veilig leert werken. In de meeste 

bedrijven is een VCAdiploma verplicht.

Stage
Je verdere specialisatie in het groen 

gebeurt op de stageplaats die je kiest. 

Je loopt stage op een erkend leer

bedrijf. 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 verschil

lende stages kennismaken met ver

schillende leerbedrijven en ontdek je 

wat bij jou past. Op de stage worden 

afspraken gemaakt over wat je gaat 

leren. Door deze brede opleiding ben je 

breed inzetbaar en kun je een arbeids

plek zoeken in de hele groene sector.

Groen

Groen
Wil jij gaan werken bij een hovenier, bloemist of 
boomverzorger, dan is de opleiding Groen wat voor jou.  
Je leert hoe je planten en bloemen verzorgt, hoe je een 
boeket maakt, prijst en verkoopt, hoe je bomen plant  
en snoeit, hoe je werkt met tuinmachines, hoe je een  
vijver of een terras aanlegt. 

Pro College Bemmel
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De opleiding
De opleiding duurt 9 weken.  

Je krijgt zowel theorie als praktijk

lessen. Je leert stellingwerk, het 

beladen van de vrachtauto, 

rangeren op een klein oppervlak, 

klein onderhoud aan de heftruck 

en veiligheidsaspecten.

Diploma
De cursus kan worden afgesloten  

met een heftruckdiploma van school.

Wanneer je volgens de docent voldoet 

aan de eisen, mag je op examen.

Heftruck-
chauffeur

In magazijnen wordt veel 
gebruikt gemaakt van 
(vork)heftrucks. In de 

transport- en logistiek-
branche wordt deze functie 
veel gevraagd. Tijdens deze 

opleiding kom je hierover 
alles te weten.

Extra

Werken na deze opleiding
Na de opleiding kun je gaan werken bij 

een hovenier, stratenmakerbedrijf, 

bloemenwinkel, tuincentrum, teelt

bedrijf, groot groen bedrijf, camping/

recreatiebedrijf, loonbedrijf, vee

houderij of akkerbouwbedrijf.

Certificaten
De opleiding kan worden afgesloten 

met een branche certificaat. Wanneer je 

volgens de docent voldoet aan de eisen, 

mag je op voor je examen. Het praktijk

examen wordt afgenomen op het 

stagebedrijf

Zelf aanschaffen via school
• werkkleding

• werkschoenen

• 23rings ringband

Pro College Wijchen
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Overzicht diploma’s en certificaten 2018-2019

• Getuigschrift Pro College

•  IVIO Diploma Nederlandse taal (lezen en 

schrijven), F/KSE1

•  IVIO Diploma Nederlandse taal (lezen en 

schrijven), 1F/KSE2

• I VIO Diploma Nederlandse taal (lezen en 

schrijven), 2F/KSE3

•  IVIO Diploma Rekenen en Wiskunde, 1F/KSE1

•  IVIO Diploma Rekenen en Wiskunde, 1F/KSE2

•  IVIO Diploma Rekenen en Wiskunde, 2F/KSE3

•  Schoolcertificaat i.s.m. de Hartstichting: 

Getuigschrift Pro College

IVIO Diploma Nederlandse taal (lezen en schrijven),  

F/KSE1

 IVIO Diploma Nederlandse taal (lezen en schrijven),  

1F/KSE2

IVIO Diploma Nederlandse taal (lezen en schrijven),  

2F/KSE3

IVIO Diploma Rekenen en Wiskunde, 1F/KSE1

 IVIO Diploma Rekenen en Wiskunde, 1F/KSE2

 IVIO Diploma Rekenen en Wiskunde, 2F/KSE3

 Schoolcertificaat i.s.m. de Hartstichting: 

Reanimatie en AEDtraining

   

HACCP: Certificaat voor veiligheid en hygiene  

in voedings/horecaberoepen

SVH diploma bedieningsassistent (BAS)

SVH diploma keukenassistent (KAS)

   

Stichting KCH: certificaat Assistent Logistiek

Schoolcertificaat: handmatig order picken

Schoolcertificaat: werken met een polsscanner

Schoolcertificaat: fungeren als bijrijder

Schoolcertificaat: order picken met RF scanner

Schoolcertificaat: electrische stapelaar

Schoolcertificaat: electrische pallettruck

Pro College: Veiligheidscertificaat Vorkheftruck

   

ORGB: Entree-opleidingen, niveau 1:

25250  Assistent bouwen, wonen en onderhoud

25251  Assistent dienstverlening en zorg

25252  Assistent horeca, voeding en voedingsindustrie

26254  Assistent logistiek

25256  Assistent procestechniek

25257  Assistent verkoop/retail

25258  Assistent plant en (groene) leefomgeving

Algemene vorming

KCH certificaat  Kassa

KCH certificaat  Verkoper

KCH certificaat  Winkelmedewerker

   

MBO-niveau 1

Praktijkverklaringen  
MBO-niveau 1 en 2

Boriscertificaten van alle officieel erkende  

mboopleidingen

Detailhandel

Horeca

Logistiek
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KPCgroep: Certificaat ‘Werken in de metaal’ SVA1 

(Scholing voor Arbeid op school)

 KPCgroep: Certificaat ‘Werken in de metaal’ SVA2 

(Scholing voor Arbeid op externe stage)

KPCgroep: Certificaat “Werken in de fietstechniek’ 

SVA 1 (Scholing voor Arbeid op school)

KPCgroep: Certificaat “Werken in de fietstechniek’ 

SVA 2 (Scholing voor Arbeid op school)

NIL: Praktijkverklaring MAGlassen niveau 1

NIL: Diploma MAGlassen niveau 1

 

In samenwerking met bedrijf:

NIL: Praktijkverklaring TIGlassen niveau 1

NIL: Diploma TIGlassen niveau 1

NIL: Praktijkverklaring BMBElassen niveau 1

NIL: Diploma BMBElassen niveau 1

   

Hout dat werkt: Certificaat Houtbewerken

Hout dat werkt: Certificaat Houtbewerken deel 2

Vertoog: Certificaat Basisvaardigheden Schilderen

   

VCA: Veiligheidscertificaat voor technische beroepen

   

Calibris: Certificaat Woonhulp

Schoolcertificaat: Schoonmaken in de groothuis  

houding Traditioneel 

 De te behalen onderdelen: Stofwissen, moppen,   

interieur onderhoud en sanitair onderhoud

 KPC/SVA: Certificaat Instructie bij Introductie: 

Schoonmaken in de groothuishouding traditioneel 

SVS Diploma Basisopleiding Schoonmaken VSO/

PRO: Schoonmaken met microvezel/dagelijks en 

periodiek onderhoud

   

Certificaat ‘Veilig werken met de BosmaaierBasis’

 Certificaat ‘Veilig werken met Tuin en 

Parkmachines’

Certificaat ‘Veilig werken met de motorzaag’

 KPCgroep: Certificaat ‘Werken in het groen’ SVA1 

(Scholing voor Arbeid op school)

KPCgroep: Certificaat ‘Werken in het groen’ SVA2 

(Scholing voor Arbeid op externe stage)

Tractor Academie: Behalen van het Trijbewijs

  

Zorg en Welzijn

Groen

Metaal

Hout

Techniek algemeen
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Pro College  
Nijmegen 

Dennenstraat 21

6543 JP Nijmegen

(024) 221 0 221

Pro College  
Bemmel 

Sportlaan 1k

6681 CD Bemmel 

Postbus 58

6680 AB Bemmel 

(0481) 453 884 

Pro College  
bestuur 

Dennenstraat 21

6543 JP Nijmegen

Pro College  
Wijchen 

Acaciastraat 68

6602 EN Wijchen 

(024) 641 28 17

Pro College  
Boxmeer 

Stationsweg 38 B

5831 CR Boxmeer 

(0485) 577 459






