Stage en
Prakticon

Laat het zien!

Werken met Prakticon?
Maak er werk van!
Deze folder is bedoeld om u te informeren welke rol
leerlingen van Prakticon kunnen gaan spelen op de
arbeidsmarkt, misschien wel in uw bedrijf!

Van stage naar werk
Eén van de belangrijkste doelstellingen van onze school
is de toeleiding naar arbeid. De leerlingen gaan rond hun
15e jaar stage lopen.  In eerste instantie zijn dit stages om
hun interesses en mogelijkheden te ontwikkelen. Hierna
volgen er meerdere stage-ervaringen. Als de samenwerking tussen leerlingen en stagebedrijf goed verloopt proberen we er letterlijk werk van te maken. De werkzaamheden bestaan veelal uit assisterende en productiematige
handelingen.

Welke voor
delen heeft
een leerling
van Prakticon
voor u?
• Een gemotiveerde
werknemer
• Intensieve begeleiding
• Nazorg
Via het Werkbedrijf UWV
zijn er in veel situaties regelingen mogelijk die voor
u aantrekkelijk zijn om met
leerlingen van Prakticon
aan de slag te gaan.
Voorbeelden hiervan zijn:
• Premiekortingen
• Loondispensatie
• No-risk regeling
• Jobcoaching

Wie zijn wij

Begeleiding

Prakticon is een school
voor voortgezet onderwijs.
De leerlingen proberen hun
interesses te ontdekken
door middel van passieprojecten en stages. Het
programma wordt in overleg met de leerling, ouders
en mentor afgestemd op
de wensen en mogelijkheden van de leerlingen, gericht op de praktijk.
Om leerlingen goed voor
te bereiden op hun toekomst besteden we veel
aandacht aan de volgende
vaardigheden:
• Op tijd komen
• Werkhouding
• Doorzettingsvermogen
• Omgang met collega’s
• Omgaan met kritiek en
advies
• Initiatief nemen
• Zelfstandigheid  

Uw nieuwe werknemer kan na de schoolperiode door
ons worden begeleid. Dit gebeurt in overleg met u en de
werknemer. De intensiteit en de duur van de begeleiding
hangt af van de situatie op dat moment.

Certificering
Leerlingen kunnen zich bij
ons certificeren in:
• Zorg / schoonmaak
• Metaal
• Hout
• Detail
• Consumptief
• Magazijn
• Groen
Daarnaast zijn er de volgende cursussen:
• Tractor
• Heftruck
• Lassen, NIL 1 en 2
• VCA
• EHBO
• Bromfiets- en
autotheorie
• SVS schoonmaak
• SVH consumptief

Contactpersoon:
Gerard Wesselink
Stage- en jobcoach
coördinator
06 45 65 41 76
stage@prakticon.com
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