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Na klas drie bekijk je  
bij Pro College 
in welke richting 
je verder wil

Op de scholen van Pro College kan je opleidingen volgen  

in verschillende richtingen. Je kiest een opleiding die  

het beste bij je past. In deze richting ga je ook stage lopen.  

Na je opleiding ga je naar een vervolgopleiding, werken  

of werken en leren gecombineerd.

In deze gids vind je een overzicht van alle opleidingen  
met een korte omschrijving. 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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 Jouw route naar werk
Opleiding

Een opleiding duurt gemiddeld 
twee jaar. Met behulp van diverse 
praktijk opdrachten breng je de 
opgedane theorie in de praktijk. 
Een dag is dus leer zaam en praktisch!
Je kunt kiezen uit onze opleidingen.

Stage
Je trajectcoach zoekt samen met jou 
naar een geschikte stageplek. Tijdens 
je stage ga je je specia li seren.
Je leert hier dus ook de compe tenties 
die bij het vak horen. Weet je nog 
niet precies wat je wil gaan doen? 
Dan kun je kennis maken met ver-
schillende soorten bedrijven om te 
ont dek ken wat het beste bij je past.

Vervolgopleiding

Met het branchecertificaat 
of Entree-diploma (mbo-1) 
en je stage-ervaring ben 
je goed voor bereid op de 
arbeids markt. Je kan dan 
door stromen naar een 
mbo-opleiding op niveau 2. 
Je kunt een mbo-2 opleiding 
volgen via de beroeps -
opleidende leerweg (BOL) 
of de beroeps begelei den de 
leerweg (BBL).
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 Jouw route naar werk

BOL

BBL

Bij een bol- opleiding zit je het 
grootste deel van de week op 
school. Daarnaast loop je stage 
om praktijk ervaring op te doen.

Bij een bbl-opleiding je in een 
bedrijf en ga je één of twee 
dagen per week naar school.

WERK

 Jouw route naar werk Jouw route naar werk Jouw route naar werk Jouw route naar werk Jouw route naar werk Jouw route naar werk Jouw route naar werk Jouw route naar werk Jouw route naar werk Jouw route naar werk
Certifi caten en diploma’s 

Je sluit de opleiding af met een branche-
certificaat of Entree-diploma (mbo-1). 

Als je docent vindt dat je voldoet aan de 
eisen en voorwaarden, mag je examen doen.
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Metaaltechniek
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Metaaltechniek

Tijdens deze opleiding:
  Begin je de dag met theorie en vaktekenen.

  Leer je o.a. constructiebankwerken (boren, 

slijpen, zagen en vijlen), montage- en 

demontage technieken, fiets- en bromfiets-

techniek en lassen.

  Is het mogelijk een lasdiploma te halen (Mig-

Mag 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.

    Is er aandacht voor regels en voor schriften  

om veilig te kunnen werken.

  Volg je naast praktijklessen metaaltechniek, 

VCA-lessen die worden afgesloten met een 

examen. Bij de meeste bedrijven is een VCA-

diploma verplicht.

  Na deze opleiding:
  Kan je aan de slag in de metaalsector, bijvoor-

beeld bij een sloperij of een fietsenmaker.

  Kan je doorstromen naar een mbo-opleiding 

niveau 2 als je een branchecertificaat of 

Entree-diploma (mbo-1) behaald hebt.

Tim:  

“Metaal is  

met je handen  

en met machines  

werken”
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Hout- en bouwtechniek
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Hout- en bouwtechniek

Tijdens deze opleiding:
  Begin je de dag met theorie en vaktekenen.

  Leer je o.a. hoe je infraprojecten uitzet, 

hoe je moet meten, metselen, bouwtimmeren, 

tegelzetten, stucadoren, voegen en schilderen.

  Leer je hoe je hout kunt bewerken met 

machines.

  Is er aandacht voor regels en voor schriften 

om veilig te kunnen werken.

  Volg je naast praktijklessen hout- en bouw-

techniek, VCA-lessen die worden afgesloten 

met een examen. Bij de meeste bedrijven is 

een VCA-diploma verplicht.

Na deze opleiding:
  Kan je aan het werk bij een bouwbedrijf, 

schildersbedrijf, stucadoorsbedrijf, glaszetters-

bedrijf, timmerfabriek of bouwmaterialen-

bedrijf.

  Kan je doorstromen naar een mbo-opleiding 

niveau 2 als je een branchecertificaat of 

Entree-diploma (mbo-1) behaald hebt.

Jarno:

”Je kan veel 

verschillende 

dingen maken 

van hout!”
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Detailhandel
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Detailhandel

Tijdens deze opleiding:
  Leer je hoe je met klanten omgaat, hoe je 

goederen moet verwerken, vakken vullen en 

hoe je een winkel schoon en netjes houdt. 

  Werk je met een digitaal portfolio. 

Die vul je met verschillende onderdelen 

van het lesprogramma, zoals werkstukken, 

maar ook de bewijslast van hoe je functio-

neert tijdens je stages.

  Volg je VCA of HACCP-lessen die worden 

afgesloten met een examen. 

  Na deze opleiding:
  Kan je aan het werk bij een supermarkt, 

kledingwinkel, drogisterij, bouwmarkt 

of groothandel.

    Kan je doorstromen naar een mbo-opleiding 

niveau 2 als je een branchecertificaat of 

Entree-diploma (mbo-1) behaald hebt.

Busra: 

”In de detailhandel 

werken is afwisselend 

maar ook doorzetten.”
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Horeca
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Horeca

Lisa: 

“Hier leer je werken 

in de keuken maar 

ook in de bediening ”

  Na deze opleiding:
  Kan je aan de slag in de keuken of de 

bediening van een restaurant, cateringbedrijf, 

broodjeszaak of zorginstelling.

    Kan je doorstromen naar een mbo-opleiding 

niveau 2 als je een branchecertificaat of 

Entree-diploma (mbo-1) behaald hebt.

Tijdens deze opleiding:
  Leer je het bereiden van gerechten, het 

wassen van groenten en fruit, het snijden 

van ingrediënten, het smeren van broodjes, 

het dekken van tafels in een restaurant met 

schoon serviesgoed en schone glazen, 

afwassen, afsluiten, maar ook het inschenken 

en uitserveren van drankjes en het bedienen 

van gasten.

  Is er veel aandacht voor regels en voor-

schriften om veilig en hygiënisch te kunnen 

werken.

  Volg je HACCP-lessen die worden afgesloten 

met een examen. Om te kunnen werken 

als keukenassistent of als bedieningsassistent 

is meestal een HACCP-diploma verplicht.
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Groen
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Groen

Tijdens deze opleiding:
  Leer je hoe je planten en bloemen verzorgt, 

een boeket maken, met tuinmachines werken, 

snoeien, harken, schoffelen, hoe je bomen 

plant en snoeit en hoe je een tuin, vijver of 

terras aanlegt. 

  Is er aandacht voor regels en voor schriften 

om veilig te kunnen werken.

  Volg je VCA-lessen die worden afgesloten 

met een examen. Bij de meeste bedrijven is 

een VCA-diploma verplicht.

  Na deze opleiding:
  Kan je aan de slag bij een hovenier, bloemist, 

tuincentrum, teeltbedrijf, camping/

recreatiebedrijf, veehouderij, akkerbouw-

bedrijf of tuinbedrijf.

    Kan je doorstromen naar een mbo-opleiding 

niveau 2 als je een branchecertificaat of 

Entree-diploma (mbo-1) behaald hebt.

Michiel: 

“Buiten werken met 

je handen is leuk!”
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Dienstverlening & Zorg
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Dienstverlening & Zorg

Tijdens deze opleiding:
  Leer je hoe je als woonhulp zo goed mogelijk 

aandacht kunt geven aan bewoners door een 

praatje te maken of een spelletje te doen.  

Maar ook dagelijkse bezigheden als koffie 

zetten, tafel dekken, boodschappen doen, 

was strijken, schoonmaken en planten 

verzorgen komen aan bod. 

  Is er aandacht voor regels en voor schriften 

om veilig en hygiënisch te kunnen werken.

  Volg je HACCP-lessen die worden afgesloten 

met een examen. Om te kunnen werken als 

woonhulp of facilitair medewerker is meestal 

een HACCP-diploma verplicht.

  Na deze opleiding:
  Kan je aan de slag als glazenwasser, professio-

neel schoonmaker, facilitair medewerker of 

woonhulp bij ouderen of gehandicapten.

  Kan je doorstromen naar een mbo-opleiding 

niveau 2 als je een branchecertificaat of 

Entree-diploma (mbo-1) behaald hebt.

Kimberly: 

“Ik werk graag 

met mensen 

en vóór mensen.”
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Logistiek
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Logistiek

Tijdens deze opleiding:
  Leer je goederen lossen en controleren, 

opslag gereed te maken, het magazijn schoon 

te houden, transporteren en inpakken, de 

inventaris bij te houden, volgens een codering 

te werken en werken met transportmiddelen. 

  Werk je met een digitaal portfolio. 

Die vul je met verschillende onderdelen 

van het lesprogramma, zoals werkstukken, 

maar ook de bewijslast van hoe je functio-

neert tijdens je stages.

 Is er aandacht voor regels en voor schriften 

om veilig te kunnen werken.

  Volg je VCA-lessen die worden afgesloten 

met een examen. Bij de meeste bedrijven is 

een VCA-diploma verplicht.

  Na deze opleiding:
  Kan je aan het werk in een magazijn 

of logistiek bedrijf.

    Kan je doorstromen naar een mbo-opleiding 

niveau 2 als je een branchecertificaat of 

Entree-diploma (mbo-1) behaald hebt.

Mart:

”Wat Logistiek leuk 

maakt, is dat je 

klanten tevreden 

kan maken.”
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Extra: Heftruck-chauffeur
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Extra: Heftruck-chauffeur

Heb je gekozen voor de opleiding logistiek 

of heb je een heftruckdiploma nodig voor 

je uitstroom? Dan kun je de opleiding tot 

heftruck-chauffeur volgen. 

Deze extra opleiding duurt 9 weken.

Tijdens deze opleiding:
  Leer je stellingwerk, het beladen van de 

vrachtauto, rangeren op een klein oppervlak, 

klein onderhoud aan de heftruck en veilig-

heids aspecten. 

  Kan je de opleiding afsluiten met een erkend 

heftruckdiploma van school. 

  Na deze opleiding:
  Kan je aan het werk in de transport- 

en logistiekbranche.

  Kan je doorstromen naar een mbo-opleiding 

niveau 2 als je een branchecertificaat of 

Entree-diploma (mbo-1) behaald hebt.

Sanne: 

”Zonder transport 

staat alles stil 

en daarom heb ik 

Logistiek gekozen!”
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Diploma of verklaring 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 AED-training

ORGB: Entree-opleidingen, niveau 1:

25250 - Assistent bouwen, wonen en onderhoud

25251 - Assistent dienstverlening en zorg

25252 -  Assistent horeca, voeding en 

voedingsindustrie

25253 - Assistent installatie- en constructietechniek

26254 - Assistent logistiek

25255 - Assistent mobiliteitsbranche

25256 - Assistent procestechniek

25257 - Assistent verkoop/retail

25258 - Assistent plant en (groene) leefomgeving

Boris-certificaten van alle officieel erkende  
mbo-opleidingen

Vertoog: Certificaat Basisvaardigheden Metaal

KPC-groep: Certificaat ‘Werken in de metaal’ 

SVA1 (Scholing voor Arbeid op school)

Certificaat Basisvaardigheden fietstechniek 

KPC-groep: Certificaat ‘Werken in de metaal’ 

SVA2 (Scholing voor Arbeid op externe stage)

KPC-groep: Certificaat  

“Werken in de fietstechniek’ SVA 1  

(Scholing voor Arbeid op school)

KPC-groep: Certificaat  

“Werken in de fietstechniek’ SVA 2 

 (Scholing voor Arbeid op school)

NIL: Praktijkverklaring MAG-lassen niveau 1

NIL: Diploma MAG-lassen niveau 1

 

In samenwerking met bedrijf:

NIL: Praktijkverklaring TIG-lassen niveau 1

NIL: Diploma TIG-lassen niveau 1

NIL: Praktijkverklaring BMBE-lassen niveau 1

NIL: Diploma BMBE-lassen niveau 1

VCA: Veiligheidscertificaat technische beroepen

Algemene vorming

MBO-niveau 1

Metaaltechniek

Techniek algemeen

Praktijkverklaringen  
MBO-niveau 1 en 2

Diploma's en certificaten
Kijk voor een actueel overzicht  
van de diploma's en certificaten  
op onze website www.procollege.nl
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HACCP: Certificaat voor veiligheid en hygiene  

in voedings/horeca-beroepen

SVH diploma bedieningsassistent (BAS)

SVH diploma keukenassistent (KAS)

KCH mbo-1 Praktijkdiploma assistent  

Logistiek medewerker

Schoolcertificaat: handmatig order picken

Schoolcertificaat: werken met een polsscanner

Schoolcertificaat: fungeren als bijrijder

Schoolcertificaat: order picken met RF scanner

 

Extra: Heftruck-chauffeur:

Schoolcertificaat: ervaringsdeskundige heftruck

Schoolcertificaat: elektrische pallettruck

Schoolcertificaat: ervaringscertificaat 

vorkheftruck

Pro College: Veiligheidscertificaat Vorkheftruck

Hout dat werkt: Certificaat Houtbewerken

Hout dat werkt: Certificaat Houtbewerken deel 2

Vertoog: Certificaat Basisvaardigheden Schilderen

Detailhandel

KCH mbo-1 Praktijkdiploma kassamedwerker

KCH mbo-1 Praktijkdiploma Winkelmedewerker

KCH Certificaat Verkoper

Schoolcertificaat: branche-oriëntatie

Horeca

Logistiek

Calibris: Diploma Woonhulp

Schoolcertificaat: Schoonmaken in de 

groothuishouding 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 Tuin-  

en Parkmachines’

Certificaat ‘Veilig werken met de Bosmaaier-Basis’

Certificaat ‘Veilig werken met de motorzaag’

KPC-groep: Certificaat ‘Werken in het groen’ 

SVA2 (Scholing voor Arbeid op externe stage)

Optioneel: Behalen van het T-rijbewijs

Dienstverlening  
& Zorg

Groen

Hout- en bouwtechniek

Diploma's en certificaten
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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  
Wijchen 

Acaciastraat 68

6602 EN Wijchen 

(024) 641 28 17

Pro College  
Boxmeer 

Stationsweg 38 B

5831 CR Boxmeer 

(0485) 577 459


