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Stage: 
de weg naar werk
De leerlingen van TalentStad Praktijkonderwijs leren het beste door te doen. Ze functioneren vaak 
goed in de praktijk. Stage is voor hen de leukste en de beste manier om toe te werken naar een baan. 

Elk leerjaar lopen de leerlingen langer en op een andere manier stage. In deze stagegids wordt duidelijk hoe dat er per klas 

uitziet. Verder in deze gids een lijst met regels en afspraken.

De leerlingen worden zorgvuldig begeleid. Leerling, werkbegeleider en stagebegeleider bespreken regelmatig hoe het gaat. 

Tot twee jaar na school kunnen leerlingen bij TalentStad Praktijkonderwijs terecht met vragen. 

Iedereen met een baan van school.

Dat is de bedoeling van TalentStad Praktijkonderwijs.

‘Stagiaires zijn een waardevolle en welkome aanvulling in onze branche’, zegt 

projectleider Bert Schippers van Aannemersbedrijf Veluwenkamp. ‘We hebben hier een 

doenersmentaliteit. Natuurlijk hebben we ook denkers nodig, maar vooral ook werkers die 

op routine kunnen werken. Daar heb je geen hogere wiskunde voor nodig, maar daarvoor is 

wel de juiste mentaliteit heel belangrijk. Als je de goede motivatieprikkels kunt geven, 

heb je met stagiaires van Praktijkonderwijs werknemers voor het leven.’
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Talent In Zicht

Iedere leerling heeft  
z’n eigen talent
De een houdt van mode. De ander werkt graag buiten in de natuur. Weer een ander vindt een baan 
in de horeca geweldig. Er zijn ook leerlingen die het nog niet precies weten. 

TIZ staat voor Talent In Zicht. Het is een vak dat leerlingen in het eerste jaar elke week krijgen. TIZ gaat over beroepen. 

Over wat de leerlingen willen. Over wat ze kunnen. Om allerlei soorten werk van dichtbij te bekijken, zijn er excursies naar 

verschillende bedrijven. 

Deze bezoekjes worden goed voorbereid. Achteraf maken de leerlingen een verslag. Met TIZ ontdekken de leerlingen 

wat goed bij hen past.

Klas 2
Interne en 
groepsbegeleide stage

Hoe word je een 
goede werknemer

Een verkoper in een fietsenzaak heeft niet alleen verstand 
van fietsen. Hij weet ook hoe om te gaan met klanten. 
Hij komt elke dag op tijd en weet wat zijn taak is.

Goed werknemersgedrag is belangrijk. Om te oefenen lopen de 

leerlingen in klas 2 interne stage. Acht weken lang doen ze een dagdeel 

per week verschillende werkzaamheden in school. Bijvoorbeeld 

kantineklussen, koffie rondbrengen en de was doen.

Daarna gaan de leerlingen in een groepje van vijf elke woensdag een 

dag aan het werk bij een van de leerbedrijven zoals Dinoland Zwolle of 

Summercamp Heino. Hierbij worden ze begeleid door leermeesters van 

het bedrijf. Een groepsbegeleider van school is op de achtergrond 

aanwezig.

klas 1
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Oriënterende stage

Oriënteren in de 
praktijk
Wordt het een baan in de techniek? Of past een 
horecafunctie beter bij de leerling? In de echte 
praktijk gaan de leerlingen de sfeer proeven bij 
verschillende sectoren. 

Vanaf hun 15e jaar gaan de leerlingen zich in klas 3 oriënteren in 

de praktijk. Samen met de stagebegeleider zoeken ze een stage 

voor een dag per week, ongeveer drie maanden lang. 

Daarna volgen stages in andere sectoren. 

Zo maken ze kennis met verschillende soorten werk. 

In een stagemap houden ze hun ervaringen bij. 

Klas 4
Beroepsvoorbereidende stage

In de praktijk 
aan de slag
De sector is duidelijk. Nu is het zaak om te ontdekken 
wat het beroep inhoudt. Wat het betekent om als 
werknemer te werken volgens de regels en de eisen 
van het bedrijf. 

In klas 4 lopen ze twee dagen per week beroepsstage bij een 

bedrijf. Zo leren ze hoe het er in de beroepspraktijk aan toe gaat, 

en wat hun vak inhoudt.

Jelle is autopoetser. Bij In de Wal klikte het meteen. ‘In het begin 

moet je even wennen. Maar de collega’s hebben het goed 

uitgelegd, ik heb goed opgelet. En als je het niet weet, moet je het 

gewoon vragen. Ik weet nu precies hoe ik een auto op z’n mooist 

moet krijgen.’

Klas 3
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Klas 5
Plaatsingsstage

Op naar  
de toekomst
De leerlingen hebben tijdens hun stages al heel wat 
werkervaring opgedaan. Nog een jaar en dan gaan ze 
aan het werk op de plek die het beste bij hen past. 

In klas 5 lopen de leerlingen drie dagen per week stage. Samen met de stagebegeleider gaan ze op zoek naar een 

stageplaats met kans op een baan. Als leerlingen bijna 18 jaar zijn, worden ze aangemeld bij het doelgroepenregister. 

Dat betekent dat de gemeente vanuit de participatiewet verantwoordelijk is voor de ondersteuning van de leerling in 

een werksituatie.

Frank Siero van Auto Siero heeft een duidelijke visie op stages. ‘Ik denk dat je een stagiair moet behandelen als een 

volwaardige medewerker. Geef hem een kans. Ik had na drie dagen al vertrouwen in stagiair Ronnie. Het zegt ook 

wel wat dat ik hem de mooiste auto’s op de plek laat rijden. Hij snapt het werk, hij is sociaal en schenkt 

bijvoorbeeld ook koffie voor klanten. Als hij straks volleerd autopoetser is, zijn wij de eerste die hem een vast 

dienstverband aan zullen bieden.’ 

Beroepsgerichte 
vakken
Wordt het een baan in de techniek? Of past een horecafunctie beter bij de leerling? 

In de echte praktijk gaan de leerlingen de sfeer proeven bij verschillende sectoren. 

De een wil graag bij een aannemersbedrijf werken. De ander vindt een modezaak veel leuker. 

Of een restaurant. De een gaat het liefst buiten aan de gang, de ander vindt binnen werken 

het leukst. En zo heeft iedereen z’n eigen talent en z’n eigen voorkeur.

Bij TalentStad Praktijkonderwijs willen we 

je goed voorbereiden op het bedrijfsleven. 

Daarom volgen de leerlingen van klas 4, klas 5 

en Entree op maandag beroepsgerichte vakken. 

In die vakken leer je alles wat met de sector  

van jouw keuze te maken heeft. Wil je

bijvoorbeeld later in een winkel werken?  

Dan kies je voor Handel en Verkoop. Je leert 

met een kassa werken, artikelen prijzen, met

klanten omgaan en andere vaardigheden. 

Het leuke is dat je per beroepsgericht vak

landelijk erkende certificaten kunt halen. 

Die kun je goed gebruiken als je solliciteert.

TalentStad Praktijkonderwijs biedt 

verschillende beroepsgerichte vakken. 

Zo is er volop keus voor elke leerling.
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Hou je van de natuur, van dieren en planten? Werk je graag buiten? Of in een bloemenwinkel 
of op een wijkboerderij? Vind je het leuk om je handen uit de mouwen te steken? Dan is het 
beroepsgerichte vak Groen wat voor jou. 

Wat je leert
Je leert alles wat nodig is om in de groene sector te werken: schoffelen, wieden, maaien, noem maar op. Je leert alles over 

planten en bloemen. Je krijgt les in bloemschikken. Je ontdekt hoe je terreinen en parken kunt onderhouden. En al doende 

leer je ook samenwerken, instructies opvolgen en overleggen.

Stage
Stagemogelijkheden zijn er bijvoorbeeld in de gemeentelijke groenvoorziening, bij bloemenwinkels, hoveniersbedrijven 

of tuincentra.

Certificaat
Via kenniscentrum KPC kun je landelijk erkende groen-certificaten halen. Wie dat wil kan begeleid worden bij het halen 

van het trekker rijbewijs. 

 ‘Maar op TalentStad Praktijkonderwijs ontdekte ik Groen. We kregen een eigen tuintje waar we plantjes pootten 

en zo, ik vond het geweldig. Sindsdien wil ik niets anders meer. Ik werk nu twee dagen per week bij tuincentrum 

Gini’s Nursery in Wezep, daar maak ik plantenstukjes, ik wied onkruid en ik doe ook wel eens de administratie. 

Ik heb er vrijheid en ik werk er veel buiten, daar hou ik van. Op maandag werk ik bij Business Flowers, daar maak 

ik bloemstukjes voor bedrijven. Dat is ook leuk. Ik doe Entree en ik hoop dat ik hierna naar Zone.college kan. 

Misschien kan ik wel een BBL-opleiding volgen: vier dagen werken en een dag per week naar school. TalentStad 

Praktijkonderwijs is een fijne school, je voelt je er zo thuis. En weet je wat leuk was: we zijn in juni naar Frankrijk 

geweest! Daar hebben we op een camping allerlei klussen gedaan, het was geweldig. Ik heb Franse woorden 

geleerd, Frans eten gekookt en gegeten en Franse bergen gezien. Je leert heel veel op deze school. Mijn ouders 

zeggen dat ik zo veranderd ben, zelfverzekerder. Ze vinden dat ik volwassen geworden ben.’

‘Vroeger 
dacht ik dat 
ik later met 

kinderen 
wilde 

werken’
vertelt Zoë van de Grift 

(16 jaar, klas 5)Groen
11
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Handel
Sommige mensen hebben het gewoon in zich: handel en 
verkoop. Een winkel netjes houden, omgaan met klanten, 
artikelen prijzen. Zou je wel in een modezaak willen 
werken? Of lijkt een supermarkt je wel wat? Dan is de 

sector Handel en verkoop echt wat voor jou. 

Wat je leert
Je leert klanten te woord staan, de winkel schoon en netjes te houden 

en met de kassa om te gaan. Je ontdekt wat THT betekent, hoe je 

vakken vult en bijvoorbeeld artikelen spiegelt. Ook krijg je les in veilig 

werken. 

Stage
Met Handel en Verkoop heb je volop stagemogelijkheden in de 

detailhandel, bij supermarkten en grote warenhuizen.

Certificaat
Via het Kenniscentrum Handel kun je verschillende certificaten halen. 

Horeca
Horeca is een sector waar de medewerkers van aanpakken 
houden. Vind je het leuk om in een keuken te werken? 
Om tafels netjes te dekken? Om samen met je collega’s te 
zorgen dat de gasten het naar hun zin hebben? Dan kies je 
voor Horeca. 

Wat je leert
Je leert groente wassen en schoonmaken. Ook maak je kennis met 

verschillende snijtechnieken en producten, en met allerlei soorten 

keukenbenodigdheden. Tegelijkertijd leer je hygiënisch werken, 

instructies opvolgen, sociale vaardigheden en in een team werken.   

Stage
Stage kun je lopen in horecagelegenheden en in de catering, maar ook 

in grote instellingen zoals verzorgingshuizen.

Certificaat
In de horeca kun je verschillende landelijk erkende certificaten halen, 

zoals SVH Bediening assistent of SVH Keuken assistent.

E&O 

(Economie en ondernemen):  
handel en horeca
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Je houdt van zorgen. Je vindt het leuk om mensen van klein tot groot 
te helpen bij het eten, kinderen te begeleiden of boodschappen voor 
senioren te doen of met ze te wandelen. Verder vind je het prima 
om grote ruimtes schoon te maken, te zorgen dat alles er weer netjes 

uitziet. Het beroepsgerichte vak Zorg & Welzijn past precies bij jou.

Wat je leert
Je leert van alles op het gebied van de zorg: tafel dekken, bed opmaken, assisteren bij maaltijden en recreatie, hygiënisch 

werken. Ook krijg je lessen ‘Schoonmaken in de groothuishouding’. Dat betekent dat je handig en snel grote ruimtes in 

bijvoorbeeld scholen, bedrijven of instellingen leert schoonmaken. Ondertussen leer je samenwerken en op een goede 

manier met mensen om te gaan. 

Stage
Met Zorg & Welzijn kun je in de kinderopvang stage lopen, of bij bijvoorbeeld zorginstellingen. 

Certificaat
Met het beroepsgerichte vak Schoonmaak kun je een landelijk erkend certificaat halen. 

Zo kun je ontdekken wat voor werk je later wilt doen. Ik heb bij een kledingzaak gewerkt en bij een gastouder. 

Nu loop ik twee dagen per week stage bij Oppashuis in Assendorp, dat is hartstikke leuk. We gaan met de kinderen 

naar buiten, ik dek de tafel en ik speel met de kinderen. Ik mag steeds meer doen. Je leert er van alles, zoals 

samenwerken, goed met de kinderen omgaan, op tijd komen. Later wil ik heel graag in de kinderopvang werken, 

met kinderen van 0 tot 4 jaar. In de vierde klas kies je beroepsgerichte vakken, ik heb Zorg en Welzijn gekozen, 

daar past kinderopvang mooi bij. Ik doe nu Entree, dat is mbo niveau 1. Daarna kan ik niveau 2 en 3 doen. Ik ben 

heel blij dat ik hier op school zit. De sfeer is fijn en het is heel gezellig.’

‘Op TalentStad 
loop je al vanaf 
de eerste klas 
stage’

vertelt Carmen Zitter (16 jaar, klas 4). 

Zorg & 
Welzijn

15
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MET
(Mobiliteit en Transport): 
Transport en logistiek, Autotechniek, 
Fietstechniek

Transport en Logistiek is voor de leerlingen die wel wat zien in  het werken bij 
groothandels en distributiecentra. Bij bedrijven waar veel gelost en geladen 
moet worden. Waar goederen netjes en systematisch getransporteerd en 
opgeslagen moeten worden. Als jou dat wat lijkt, is dit beroepsgerichte vak 
geknipt voor jou. Ook leerlingen die van techniek houden, beginnen bij 
Transport & Logistiek. Later kunnen ze kiezen voor auto- of fietstechniek. 

Wat je leert
Je leert plannen en organiseren of repareren en technische problemen oplossen. Je maakt 

kennis met techniek van verschillende voertuigen, of het transport van allerlei soorten 

goederen en met verschillende transportmiddelen. Je leert goederen controleren. 

En ondertussen leer je ook instructies opvolgen, samenwerken en in een team te werken. 

Stage
Wie voor Transport en Logistiek kiest, kan stage lopen bij groothandels, distributiecentra en 

alle grote bedrijven waar goederen getransporteerd moeten worden. Kies je voor auto- of 

fietstechniek dan kun je bij garages en rijwielhandels stage lopen. 

Certificaat
Vanaf je zestiende kun je een heftruckcertificaat halen. Met dit beroepsgerichte vak kun je 

ook een landelijk erkend certificaat halen voor (assistent) logistiek medewerker.

‘Schoonmaken, bladblazen, papier ophalen, 

persen in de perscontainer, op de 

veegmachine rijden, dat soort dingen. 

De veegmachine is niet moeilijk, je hebt 

een gaspedaal en een rempedaal, je kunt 

achteruit en vooruit en met hendeltjes 

bedien je de veeginrichting. Meneer 

Hammer, mijn baas daar, vertrouwt het me 

wel toe. Hij is een aardige baas, ik heb al veel 

van hem geleerd. Mijn volgende stage is bij 

Cycloon in het magazijn, dat wil ik ook graag 

proberen. Ik heb ook stage gelopen bij de 

bakkerij van arbeidscentrum Vakmensen, 

daar mocht ik kleine taartjes en oliebollen 

bakken. En ik werkte bij een hoveniersbedrijf 

in Dalfsen. Ik probeer van alles uit om te 

kijken wat ik leuk vind. Maar ik denk dat ik 

richting Transport & Logistiek wil. Alles wat 

rijdt vind ik leuk. Misschien wil ik wel 

vrachtwagenchauffeur worden, net als mijn 

vader. Dit is een fijne school. Het is gezellig 

en je leert er veel. En als je ergens mee zit, 

kun je naar je mentor of naar de 

vertrouwenspersoon. Toen ik hier 

op school kwam, was ik best wel verlegen. 

Maar daar heb ik nu helemaal geen last 

meer van.’

‘Ik loop stage 
bij TalentStad 
Beroepscollege, 
hiernaast’
vertelt Martijn Roebertsen 
(15 jaar, klas 4). 
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BWI 

(Bouwen, wonen en interieur): bouw en hout

Je houdt van deuren, gevels en kozijnen schilderen. Of je vindt het leuk om te 
metselen. Misschien zie je juist een toekomst in zagen, schaven en timmeren. 
Leerlingen die gaan voor de bouw, of die graag werken met hout, kunnen voor 

BWI kiezen. 

Wat je leert
Je leert met verschillende gereedschappen omgaan en je maakt kennis met een aantal bouw- en 

houttechnieken. Ook leer je in opdracht werken en met klanten omgaan. 

Stage
Je kunt stage lopen bij aannemersbedrijven, bouwbedrijven en bijvoorbeeld meubelfabrieken. Heel 

veel bedrijven in bouw en hout zitten te springen om nieuwe medewerkers. 

Certificaat
Met dit beroepsgerichte vak kun je het VCA-certificaat (Veiligheid Checklist Aannemers) voor veilig 

werken halen. Wanneer je in de techniek of bouw wilt werken wordt er steeds vaker door de 

werkgevers gevraagd om een VCA-certificaat. Zonder VCA-certificaat mag je dan niet de bouwplaats 

op. Ook in de autotechniek is een VCA-certificaat handig omdat je heel veel leert over veilig werken.

Ellen en Davry van der Veer van Bakker Bart in Stadshagen:

‘Wij houden gewoon van ze’
Tientallen stagiairs van TalentStad Praktijkonderwijs hebben ze de afgelopen jaren al begeleid. 
En als het aan Ellen en Davry van der Veer van Bakker Bart in Stadshagen ligt, gaan ze nog wel even 
door. ‘Wij vinden het heerlijk om met deze leerlingen te werken. Als je na een half jaar kijkt hoe ze 

gegroeid zijn, geeft dat ons een heel fijn gevoel. Dat zouden meer ondernemers moeten doen!’

Viet Hoang (17) helpt bakker Davry drie dagen per week. ‘Het brood decoreren met zaden en pitten vind ik het leukst. 

Dat is niet moeilijk, dat leer je hier. Ik heb hier al veel geleerd. Bakken, decoreren, met de oven omgaan. Je leert ook dat 

je op tijd moet komen en moet samenwerken en zo. Ik vind het fijn dat ik hier kan werken. 

Later wil ik de loempiazaak van mijn vader overnemen, dan moet ik dit ook allemaal kunnen.’ Davry is helemaal gewend 

om leerlingen te begeleiden. ‘Op maandag hebben we iemand die heel druk is en Viet is juist heel rustig. Na een paar 

weken weet je wel wat iemand nodig heeft en hoe hij werkt. Ik vind het belangrijk dat ze zich hier thuis voelen en zich 
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serieus genomen voelen. Ik betrek ze bij alles en kijk waar hun grens ligt.’ Als de stagiairs ’s ochtends om acht uur 

beginnen, heeft Davry het grootste gedeelte al klaar. ‘Zij kunnen dan bezig met de afwerking en de kleine broodjes en gaan 

voor de volgende dag deegstukjes maken. Ik sta hier één op één met de stagiairs, zo kan ik ze goed begeleiden. Het is 

arbeidsintensief, maar je krijgt er veel voor terug. Het geeft veel voldoening als je ze ziet groeien. En weet je, de meeste 

leerlingen van TalentStad Praktijkonderwijs werken gewoon stug door, die doen hun ding als ze eenmaal weten wat hun 

taak is. Dat is prettig werken.’ Viet heeft al veel geleerd, vindt Davry. ‘Hij begon heel stil en verlegen, maar kan het inmiddels 

heel goed, ik ben trots op hem. Ik ben bezig om te kijken of hij de Bakker Bart-opleiding niveau 2 kan volgen.’ 

Noa van de Rozenberg (15) is nog maar net bij 
Bakker Bart begonnen, maar ze weet al zeker dat 
ze er graag een baan wil. 

‘Bij de kapper hoorde ik dat dit een heel leuk stagebedrijf is. Eerder heb ik ergens anders stage gelopen, maar daar mocht ik 

alleen schoonmaken. Hier mag ik broodjes smeren en als het goed gaat, mag ik straks ook klanten helpen en met de kassa 

omgaan en zo. Daar heb ik nu al zin in.’ Werken is heel iets anders dan naar school gaan. ‘Maar ik voelde me hier gelijk 

thuis. Je krijgt speciale kleding en je doet handschoentjes aan als je broodjes smeert. Je moet netjes werken, maar dat vind 

ik juist fijn, ik hou van netjes.’ Noa wordt begeleid door Ellen. ‘Sinds we hier zo’n tien jaar geleden met Bakker Bart zijn 

gestart, hebben we stagiairs van TalentStad Praktijkonderwijs. Eerst één, toen twee en dit jaar hebben we er zes.’ Ze gaat 

op haar gevoel af. ‘De verschillende leerlingen hebben verschillende soorten begeleiding nodig. 

De één wil graag een werklijst hebben waarop van minuut tot minuut staat wat ze doen moeten. De ander komt het liefst 

elke keer als ze klaar is bij je om te vragen wat ze verder moet doen. Er is geen gebruiksaanwijzing, maar dat hoeft ook niet, 

ik ontdek snel genoeg waar iemand wel of geen moeite mee heeft. En als het niet gaat, bel ik Bram.’ Bram Vermeer is 

stagecoördinator bij TalentStad Praktijkonderwijs. ‘We lossen het altijd samen op’, zegt hij. ‘We zijn heel blij met Bakker 

Bart als stagebedrijf. De begeleiding is heel goed, Ellen en Davry stoppen heel veel tijd en energie in onze leerlingen.’ 

Hij lacht. ‘Als een leerling lastig te plaatsen is, plopt Bakker Bart in Stadshagen al heel snel naar boven. De stagiairs mogen 

hier de tijd nemen die ze nodig hebben om hun plek te vinden. Het is heel mooi om te weten dat dat kan.’ De leerlingen 

van TalentStad Praktijkonderwijs kunnen zelf stagebedrijven aandragen. Als ze het niet weten, helpt de school hen. 

‘Noa kwam zelf met Bakker Bart, dat 

vinden we geweldig. Viet had hier al 

eerder stage gelopen en wilde weer 

terug. Dat is ook prima. We zijn heel 

blij met de kans die Ellen en Davry 

onze leerlingen geven.’

Het kost tijd en energie en soms is 

het lastig om stagiairs te laten 

wennen aan de werkmentaliteit, 

maar toch blijven Ellen en Davry zich 

ten volle inzetten voor de leerlingen. 

‘Ik vind het gewoon heerlijk om met 

mensen zoals Noa en Vliet te 

werken’, zegt Ellen. ‘Toen Noa aangaf 

dat ze hier wel wilde werken op de 

zaterdagen en in de vakanties, 

dacht ik: YES! 

Ze mag zich eerst op haar eigen 

tempo inwerken, en dan gaan we 

contracten tekenen. En Viet kwam 

ooit zo stilletjes binnen, je hoorde 

hem niet en hij bleef het liefst steeds 

bij Davry in de buurt. 

Maar laatst nam hij de telefoon op, 

toen het druk was. Ik schrok eerst, 

maar hij stond heel netjes de klant 

te woord en deed het geweldig. Later 

zei hij dat hij ook graag in de winkel 

wilde leren werken, zodat hij kan 

helpen als het druk is. Dan denk ik: 

daar doen we het voor! Weet je, we 

houden gewoon van onze stagiairs.’
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Leren door te doen
Het is de bedoeling dat stagiairs leren van hun stage. Ze leren door te doen, ze leren van de mensen 
met wie ze samenwerken. De leerlingen bespreken met hun begeleiders hoe het gaat en wat ze 
nog kunnen leren. 

Begeleiding
De stagebegeleider begeleidt de leerlingen op hun stageadres. Die vertelt wat ze moeten doen en hoe ze het moeten 

doen. De stagedocent bezoekt de leerling op het stageadres en bespreekt met de stagebegeleider hoe het gaat. 

De stagebegeleider houdt samen met de mentor ook contact met de ouders/verzorgers.

De stageovereenkomst
In de stagemap zitten drie contracten: een voor het bedrijf, een voor de stagedocent en een voor de leerling. Voor de 

verzekering is het belangrijk dat deze zo snel mogelijk, op de eerste stagedag, ondertekend worden door:

• de stagedocent

• de praktopleider van het bedrijf

• de ouders/verzorgers

• de leerling 

‘TalentStad Praktijkonderwijs is een fijne school’, zegt Jean Fanel van den Heuvel (15 jaar, klas 3) ‘Je hebt allerlei 

vakken zoals rekenen en lezen en spelling. Maar je hebt ook praktijkvakken. In de eerste jaren krijg je TIZ 

(Talent In Zicht), dan maak je kennis met techniek, fietstechniek, groen, hout, koken, crea, dat soort dingen. 

Je gaat al snel stage lopen, steeds bij andere bedrijven. Zo kun je goed kijken wat je later worden wil. 

Ik ben blij dat ik hier op school zit.’
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