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KENNISMAKING

Tijdens het gesprek worden er onder
andere afspraken gemaakt over:
Stageperiode en werktijden
Takenpakket en leerdoelen
Benodigde bedrijfs- en/of
veiligheidskleding
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STAGE-OVEREENKOMST

Vóór de start van de stage wordt de
stageovereenkomst opgemaakt en
ondertekend door de leerling, jouw
bedrijf en HPC.
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MET EEN STAGIAIR
VAN HPC CENTRUM
KOM JE VERDER

START STAGE

BEGELEIDING
VANUIT HPC CENTRUM

Wij bieden intensieve begeleiding.
Leerlingen worden regelmatig
bezocht door onze jobcoach:
Leerjaar 2: 1 x per 3 weken
Leerjaar 3: 1 x per 3 weken
Leerjaar 4: 1 x per 3 weken
Leerjaar 5: 1 x keer per 2/3 weken
Doel van het bezoek
Afspreken, evalueren
en beoordelen leerdoelen
Jobcoach oefent in de praktijk
met de leerling
De mogelijkheden bespreken
van betaald werk en voorlichting
geven over subsidiemogelijkheden

BEGELEIDING VANUIT
LEERBEDRIJF
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EINDE STAGE

BEGELEIDING
GOED OM TE WETEN!

Talent in praktijk!

Begeleiden van de leerling
Aanspreekpunt voor de leerling
Evalueert de voortgang samen
met de leerling
Ondertekenen urenbriefjes
Deelnemen aan gesprekken
Neemt bij vragen, absentie of
moeilijkheden contact op met de
joboach van HPC

Evaluatie
Eventueel het opstellen en het
ondertekenen van een arbeidsovereenkomst voor de leerling

> Als een stagiair instroomt als
werknemer binnen het bedrijf zijn
er verschillende subsidiemogelijkheden. Ook komen onze leerlingen mogelijk in
aanmerking voor garantiebanen. We vertellen je hier graag meer over!
> Leerlingen vullen wekelijks een urenbriefje in. Hiermee bewijst de leerling zijn/haar
aanwezigheid op de stage. Daarnaast krijgt de leerling stageopdrachten mee
vanuit school. Deze moeten door de praktijkopleider ondertekend worden.
> Tijdens de stage wordt geoefend met sociale werknemersvaardigheden. Deze
vaardigheden zijn opgedeeld in zes competenties. De leerling kan per competentie
een deelcertificaat behalen. Meer informatie ontvang je zodra de leerling is gestart.

Excellente school
Samenwerking met het
bedrijfsleven en gemeente Rotterdam
MVO – SROI
Garantiebanen
Subsidiemogelijkheden
Leren werken

HET PRAKTIJKCOLLEGE CENTRUM
SCHIETBAANSTRAAT 26
3014 ZX ROTTERDAM
010 436 28 21
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ONDERDEEL VAN HET PRAKTIJKCOLLEGE ROTTERDAM

HET PRAKTIJK COLLEGE CENTRUM

EEN STAGIAIR VAN HPC KAN VEEL BETEKENEN

WIE ZIJN WIJ

VAN STAGE NAAR WERK

Stagiairs van Het Praktijkcollege Centrum bieden een waardevolle bijdrage
aan jouw bedrijf. Onze leerlingen zijn gemotiveerd om aan het werk te gaan.
Ze laten graag zien wat ze in huis hebben en hebben vaak een verfrissende
kijk op zaken. Hiermee bieden ze een meerwaarde voor jouw bedrijf.

Leuk dat je interesse hebt om onze leerlingen een stageplek te
bieden binnen jouw bedrijf! Graag vertellen wij je meer over Het
Praktijkcollege Centrum (HPC), het verloop van de stage en de
voordelen van een stagiair.

In het vijfde leerjaar wordt geleidelijk de overstap gemaakt van stage
naar werk. Hierin spelen onze eigen jobcoaches een belangrijke rol. Wij
volgen en/of begeleiden de leerlingen nog minimaal twee jaar nadat zij
de school hebben verlaten. Meer dan 60% van onze leerlingen stroomt
uit naar arbeid. Voor de meeste leerlingen is praktijkonderwijs dus
eindonderwijs.

Stages spelen een belangrijke rol in ons praktijkonderwijs. Tijdens de
stages ontdekken de leerlingen waar ze goed in zijn en wat ze nog willen
of moeten leren. Vanaf het tweede leerjaar lopen leerlingen extern stage
bij verschillende bedrijven en instellingen in de buurt.

Een goede match
tussen het bedrijf
en de leerling is het
uitgangspunt

Onze leerlingen
leren werken

Garantiebanen
en subsidiemogelijkheden

“Stages spelen een belangrijke
rol in ons onderwijs”
Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs en duurt vijf jaar.
Het is bedoeld voor leerlingen tussen 12 en 19 jaar oud, die beter leren in
de praktijk dan alleen uit een boek. Naast het aanleren van sociale en
praktische vaardigheden, is het doel van ons onderwijs om leerlingen toe
te leiden naar duurzame arbeid.

Een positief imago
voor jouw bedrijf door
MVO hoog in het
vaandel te hebben en
te voldoen aan SROI

Leerlingen
steken graag hun
handen uit de
mouwen

Wij bieden onze leerlingen de mogelijkheid om erkende diploma’s te
behalen. Ook kunnen onze leerlingen erkende branchecertificaten
behalen, zoals VCA, heftruck, lassen, winkelmedewerker, werken in de
keuken, in het magazijn, in de groothuishouding etc.

VERSCHILLENDE SOORTEN STAGES
De leerlingen doorlopen gedurende de schoolloopbaan verschillende
soorten stages, namelijk:

1.		Voorbereidende externe stage | leerjaar 2 | 1 dag per week |
doel: kennismaken met werken in algemene zin.

2.		 Oriënterende stage | leerjaar 3 | 2 dagen per week |
Bijdrage leveren
aan de ontwikkeling
van de leerling

Onze leerlingen
zijn échte doeners
en zijn trouw aan
het bedrijf

Leer ze de kneepjes
van het vak zodat ze
perfect passen
binnen het bedrijf

doel: kennismaken met verschillende beroepen in
verschillende branches.

3.		 Beroepsvoorbereidende stage | leerjaar 4 | 3 dagen per week |

doel: aanleren van vaardigheden die horen bij een specifiek beroep.

4.		 Plaatsingsstage | leerjaar 5 | minimaal 3 dagen per week |
doel: vinden van een betaalde werkplek.

TIPS
Om onze leerlingen zo optimaal mogelijk te begeleiden, geven we je
een aantal praktische tips:

1.		Het voordoen en herhalen van (nieuwe) taken vergroot de
zelfstandigheid van de leerling;

2.		 Leerlingen hebben behoefte aan herhaalde en duidelijke

instructie, waarbij onderdelen stapsgewijs worden aangeboden;

3.		 Leerlingen hebben positieve, opbouwende feedback nodig om te
kunnen groeien;

4.		 Heldere leiding, sturing en controle zorgen voor meer resultaat.

“Meer dan 60% van onze leerlingen
stromen door naar arbeid”

