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WELKOM
Aan de rand van Rotterdam Centrum, tussen allerlei hoge huizen,
staat Het Praktijkcollege Centrum. Onze school is op veel gebieden
uniek. Je hebt heel veel mogelijkheden om certificaten en diploma’s te halen op school, we hebben verschillende TOP Academies
en ook ons schoolplein is vernieuwd met een pannaveldje en
fruitbomen.
Op onze school zitten ongeveer 200 leerlingen. Hierdoor leer je
elkaar snel kennen. We hebben duidelijke afspraken en gaan
respectvol met elkaar om. Iedere leerling mag zichzelf zijn.
Tijdens je periode op school ga je veel leren tijdens je lessen,
oefenen in de praktijk en stage lopen. Daarnaast ga je
ontdekken waar je goed in bent.

“Wij zijn een school waar je
je snel thuis voelt.”
Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt
hebben we de TOP Academie opgericht. Een voorbeeld hiervan is een samenwerking met HAGO Zorg in het Erasmus MC.
Wij willen graag dat je straks na jouw schoolperiode een baan
hebt waar jij blij van wordt of waar je nog verder kunt leren.
Word je al nieuwsgierig? Kom dan zelf een keertje kijken! Je bent
van harte welkom en we laten je graag alles zien.

Jamie Visser, directeur scholengroep HPC Rotterdam
Jessica Jansen, teamleider
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TALENT IN PRAKTIJK
Op school ga je ontdekken wat jouw droombaan is en waar
jouw talenten liggen. Dit doe je tijdens lessen, stages,
trainingen, excursies en praktijkopdrachten. Wij geloven erin dat
iedereen een eigen talent heeft. Daarom is ons motto ‘Talent in
praktijk’.
Je krijgt de mogelijkheid om verschillende certificaten,
(deel)diploma’s en branchediploma’s te halen voor bijvoorbeeld
Nederlands, rekenen, Engels of voor de praktijkvakken. Wij willen
jou graag helpen om het beste uit jezelf te halen.

“Het is fijn dat je
je eigen keuzes
mag maken.”

PRAKTIJKONDERWJS
Praktijkonderwijs is, net als het VMBO, een vorm van voortgezet
onderwijs. Het is voor leerlingen tussen 12 en 19 jaar, die een talent
hebben voor leren in de praktijk. Niet iedereen kan zomaar naar
het praktijkonderwijs. Hier moet je het advies praktijkonderwijs voor
hebben.
In de onderbouw krijg je meer theorie en in de bovenbouw krijg je
meer praktijk. Na veel oefenen op school, ga je stage lopen bij
verschillende bedrijven. Voordat je dat gaat doen, moet je weten
wat je wilt, waar je goed in bent en wat er komt kijken bij de
verschillende vakken. Daar helpen jouw docenten en de
jobcoaches je graag bij.
Elke week krijg je veel les van je mentor. Zo bouw je een band op.
Doordat de klassen klein zijn (± 16 leerlingen) heeft jouw mentor ook
altijd oog en aandacht voor jou. Er zijn vier praktijkvakken:
Detailhandel, Horeca, Techniek en Zorg & Welzijn.
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OEFENEN OP
		 DE WERKVLOER
Door de lessen op school word je steeds wijzer. Je oefent met
theoretische en praktijkopdrachten. De volgende stap is om dit
in de praktijk te brengen in bijvoorbeeld een echte kledingwinkel,
garage, supermarkt of in een restaurant. De jobcoach zoekt samen
met jou een leuk bedrijf dat bij jou past. Jouw mening is daarbij heel
belangrijk. Tijdens je stage komt de jobcoach meerdere keren bij je
kijken, wordt er met je besproken hoe het gaat en wat je nog meer
kunt leren.

DE JOBCOACH
HELPT JOU
Onze jobcoaches hebben contact met veel verschillende bedrijven.
Zij gaan speciaal voor jou op zoek naar een leuke stageplek en
zorgen ervoor dat alles goed is geregeld. Jij mag in het gesprek
aangeven wat jou een leuke, interessante en uitdagende stageplek
lijkt.
Het aantal uren dat je stage loopt verschilt per leerjaar. In de eerste
klas doe je een interne stage op school. Vanaf de tweede klas ga je
buiten de school stage lopen. Je begint met 4 tot 5 uurtjes per week
in het tweede leerjaar tot ongeveer 32 uur per week in het laatste
leerjaar. Zo werk je stapje voor stapje, samen met de jobcoach, aan
jouw toekomst.
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“Iedereen wordt hier
hetzelfde behandeld.”

JOUW PROGRAMMA TOT
DE EINDSTREEP
Alles wat je gaat leren, staat in jouw eigen Individueel Ontwikkel
Plan (IOP). Meerdere keren in het schooljaar bespreek je hoe je plan
ervoor staat. Dit gebeurt tijdens een coachgesprek met je mentor
en met je docenten, jobcoach, ouder(s) of verzorger(s). Als het
nodig is, passen we het plan aan. Zo ga je op weg naar de eindstreep en naar je diploma Praktijkonderwijs. Onderweg houd je
je eigen portfolio bij. Hierin staan al jouw beoordelingen en kun je
laten zien wat je hebt gedaan en geleerd.
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AAN HET WERK
OF VERDER LEREN
We zijn er trots op dat aan het einde van de schooltijd bijna
iedereen een baan vindt. Je blijft bijvoorbeeld werken bij het bedrijf
waar je stage hebt gelopen of je gaat op zoek naar een baan bij
jou in de buurt of juist iets verder weg. Als je net begonnen bent met
je eerste echte baan staan wij nog zeker twee jaar stand-by voor
extra hulp of advies.

DOORSTROMEN NAAR MBO 1
Een beperkt aantal leerlingen gaat nog verder met ‘Lerend werken’.
Dit betekent dat je naast je stage nog een MBO niveau 1 opleiding
volgt bij ons op school. Hier wordt dat de Entree-opleiding
genoemd.

“De klas is niet groot,
zodat er genoeg aandacht
is voor iedereen.”

AANDACHT
VOOR JOU
We zullen je altijd helpen waar we
kunnen. De jobcoach helpt je met je stage
en je mentor is er om je te helpen als je
vragen hebt over school of als je even niet zo
lekker in je vel zit. Je kunt daarom je mentor altijd
aanspreken of een berichtje sturen met jouw vraag.
Het is voor ons belangrijk dat jij het naar je zin hebt. Dan kun je
beter en gemotiveerder aan het werk.

“Belangrijk is dat jij het
naar je zin hebt. Dan kun
je beter en gemotiveerder
aan het werk.”

SAMEN MET THUIS
We houden intensief contact met thuis. We spreken je ouders of
verzorgers als je een nieuw rapport krijgt en we overleggen drie
keer per jaar, samen met jou, hoe het met jou gaat. Ook komt je
mentor elk jaar op huisbezoek. Het is altijd leuk als jij je eigen plek
kunt laten zien. Naast deze afspraak houden we contact met thuis
via de mail of via WhatsApp. Zo maken we met elkaar van jouw
schooljaren een succes!
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LEUKE DINGEN
NAAST DE LESSEN
Je werkt hard op school, maar zult ook leuke dingen
doen naast de lessen. De leerlingen zijn altijd heel
enthousiast over de jaarlijkse activiteiten. In het
eerste jaar ga je op werkweek, zodat iedereen
elkaar leert kennen. In de overige jaren organiseren we andere activiteiten en ga je op schoolreis.
Het hele schooljaar zijn er veel leuke dingen te
doen, zoals de sportdag of het bezoeken van een
museum, een voorstelling of een optreden.

“Beleef onze school op
social media:
@HPCCentrum of website
www.hpc-centrum.nl.”
8

HPC CENTRUM

2018-2019

9

OPEN DAG
HPC CENTRUM
Vrijdag 25 januari,
1 februari en 8 februari
09.00 - 16.00 uur
“Kom je ook kijken?”
Kleine en veilige school
Goed bereikbaar
Veel stagemogelijkheden
Geen tussenuren
96% baangarantie
Midden in het centrum
Veel certificaten en (deel)diploma’s

HET PRAKTIJKCOLLEGE CENTRUM
SCHIETBAANSTRAAT 26
3014 ZX ROTTERDAM
010 – 436 28 21 HPC-CENTRUM@LMC-VO.NL
WWW.HPC-CENTRUM.NL /
HPCCENTRUM

ONDERDEEL VAN HET PRAKTIJKCOLLEGE ROTTERDAM

