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WELKOM
 
Aan de rand van Rotterdam Centrum, tussen allerlei hoge huizen, staat HPC Centrum. Wij 
zijn een middelbare school voor praktijkonderwijs met ongeveer 215 leerlingen. Doordat 
we een kleine school zijn, leer je elkaar snel kennen. Op school hebben we duidelijke 
afspraken. We gaan respectvol met elkaar om. We vinden het belangrijk dat jij en alle 
leerlingen zichzelf kunnen zijn. Tijdens je tijd op school leer je veel tijdens je lessen, oefen 
je in de praktijk en leer je ook veel tijdens je stages. Stap voor stap ga je ontdekken waar 
je goed in bent. 

“Wij zijn een school waar 
jij je snel thuis voelt”

 
Onze school is op veel gebieden uniek. Je kunt op veel manieren certificaten en diploma’s 
halen. We bereiden je de komende jaren voor op een échte baan en daarom hebben we 
onder andere verschillende projecten opgericht. Hier werken we samen met diverse grote 
en bekende bedrijven in allerlei verschillende sectoren. Wij willen graag dat je straks na 
jouw schoolperiode een baan hebt waar jij blij van wordt of waar je nog verder kunt leren. 

Onze school heeft de titel ‘excellente school’. Dat betekent dat onze school een  
hele goede school is. Daar zijn we natuurlijk heel erg trots op!

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, locatiedirecteur
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Iedereen heeft een talent, jij dus ook! Op onze school ontdekken we graag samen met jou 
wat jouw talenten zijn. Zo kun je die gebruiken voor jouw toekomstige droombaan.  
Dat doen we tijdens de lessen, stages, workshops en activiteiten. Ons motto is daarom 
ook niet voor niets: Talent in praktijk! 

We bieden je de mogelijkheid om diverse certificaten en diploma’s te halen.  
Bijvoorbeeld voor Nederlands en rekenen, of voor een van de praktijkvakken.  
We helpen jou graag om het beste uit jezelf te halen! 

TALENT  
IN PRAKTIJK

“Wat zijn  
jouw talenten?”
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Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs. Het is voor leerlingen  
van 12 tot 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 krijgen. 

In de onderbouw krijg je meer theorielessen en in de bovenbouw krijg je meer 
praktijklessen. Als je goed geoefend hebt op school ga je stage lopen bij een van de 
stagebedrijven. Om een goede keuze te maken is het goed om te weten wat je wilt. Waar 
ben je goed in én wat houdt een vak precies allemaal in? Onze docenten en jobcoaches 
helpen je daarbij. Er zijn vier praktijkvakken op onze school: Detailhandel & Logistiek, 
Horeca, Techniek en Facilitair.

PRAKTIJK-
ONDERWIJS
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AANDACHT VOOR JOU
Elke week krijg je veel les van je mentor. Zo bouw je een goede band op. We hebben 
kleine klassen met ongeveer 16 leerlingen. Jouw mentor heeft daardoor tijd en aandacht 
voor jou. De mentor helpt je ook graag met al jouw vragen. We vinden het belangrijk dat 
iedereen met plezier naar school komt en zich veilig voelt. Daarom hebben we op school 
duidelijke afspraken hoe we respectvol met elkaar omgaan. We vinden het belangrijk dat 
jij jezelf kan zijn op school. We staan voor je klaar als je hulp nodig hebt, maar vinden het 
ook leuk om te horen als je iets bijzonders hebt meegemaakt. 

“Samen werken we 
naar jouw diploma 
praktijkonderwijs” 
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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 met de jobcoach 
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 uur per week in het tweede 
leerjaar, tot ongeveer 32 uur per week in het laatste leerjaar. Zo werk je 
stapje voor stapje, samen met jouw jobcoach, aan jouw toekomst.
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“Wij willen 
dat je met 
plezier naar 
school gaat”

Door de lessen op school leer je steeds meer. Naast de theorie  
oefen je met 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 regelmatig bij je 
kijken. Ook wordt er met jou besproken hoe het gaat en wat je nog meer kunt leren.

OEFENEN OP  
DE WERKVLOER
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“Jouw mentor  
heeft veel tijd  
en aandacht  
voor jou”

JOUW PROGRAMMA TOT DE EINDSTREEP

Alles wat je gaat leren, staat in jouw eigen Individuele Ontwikkelingsplan (IOP). Een paar 
keer per jaar bespreek je hoe je plan ervoor staat. Dit gebeurt tijdens een coachgesprek 
met je mentor en met je docenten, jobcoach en ouder(s) of verzorger(s). 

Elke leerling wil graag met een diploma van school; jij natuurlijk ook! Vanaf het eerste 
leerjaar verzamel je bewijzen van de verschillende vakken. Met dit bewijs kun je laten 
zien wat je hebt geleerd. Uiteindelijk komen de bewijzen in jouw portfolio. Dat portfolio 
is natuurlijk iets om trots op te zijn. Als je na een aantal jaar klaar bent met school kun je 

met jouw portfolio laten zien wat je allemaal hebt geleerd en gedaan. Daarmee kun je 
jouw diploma praktijkonderwijs behalen.  

AAN HET WERK  
OF VERDER LEREN
Als je je diploma hebt, kun je gaan werken. We zijn er trots op dat bijna iedereen aan het 
einde van de schooltijd een baan vindt. Je hebt in je tijd op school ontdekt welk werk je 
leuk vindt en waar je goed in bent. We helpen je om alles te regelen, zodat je een nieuwe 
stap kunt maken. Je kunt bijvoorbeeld werken bij het bedrijf waar je stage hebt gelopen 
of je gaat op zoek naar een baan bij jou in de buurt. Als je net begonnen bent met je 
eerste echte baan, staan wij nog zeker twee jaar stand-by voor extra hulp en advies. 
 
DOORSTROMEN NAAR MBO 1 
Een klein groepje leerlingen leert door, zij doen het entreetraject oftewel mbo 1. Dit kan 
gewoon bij ons op school. Zo blijf je in je vertrouwde omgeving met de docenten die je 
kent. Na het behalen van je mbo niveau 1 diploma ga je aan het werk of je stroomt door 
naar een mbo 2 opleiding bij een ROC die bij jou past.
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TOFFE ACTIVITEITEN
We wisselen onze lessen graag af met leuke, leerzame en creatieve activiteiten. Taal 
en rekenen kun je namelijk leren uit een werkboek, maar het is veel leuker om dit in de 
praktijk te oefenen. Bijvoorbeeld met een leuk spel of tijdens een activiteit. Daarom 
organiseren we elk jaar verschillende activiteiten binnen en buiten school. We gaan naar 
het theater of je gaat je eigen film maken. Tijdens de keuzevakken kun je ook heel andere 
vakken kiezen. Wat dacht je van graffiti, dansen of bootcamp? En we doen nog veel meer. 

SAMEN  
MET THUIS
Tijdens een schooljaar nodigen we je ouders een paar keer  
uit voor een gesprek op school, bijvoorbeeld voor jouw  
portfolio of rapport. We houden graag goed contact met jouw  
ouders of verzorgers. Jouw behaalde successen en prestaties 
delen we graag. Maar ook als het even niet lekker loopt  
hebben we contact. 

Jouw mentor komt één keer per jaar op huisbezoek. Het is  
altijd leuk als jij je eigen plek kunt laten zien. Naast deze  
afspraak houden we contact met thuis door te bellen,  
mailen of appen. Zo maken we met elkaar een groot  
succes van jouw schooljaren! 
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Beleef onze school
Facebook: @HPCCentrum
Instagram: @hpccentrum
Website: hpc-centrum.nl



HPC CENTRUM

VIP DAGEN

HPC Centrum 
Schietbaanstraat 26 
3014 ZX Rotterdam

 010-436 28 21 
  hpc-centrum@lmc-vo.nl

  www.hpc-centrum.nl 
  HPCCentrum 
 hpccentrum

Tijdens de VIP dagen kun je zelf een  
kijkje nemen op onze school en ontmoet  
je docenten en leerlingen 

KLEINE EN VEILIGE SCHOOL 

GOED BEREIKBAAR

VEEL STAGEMOGELIJKHEDEN

GEEN TUSSENUREN

MIDDEN IN HET CENTRUM

VEEL CERTIFICATEN EN DIPLOMA’S

25 januari 
13.00 – 18.00 uur
15 februari  
13.00 – 18.00 uur
18 maart  
10.00 – 17.00 uur
22 maart 
13.00 – 18.00 uur
25 maart 
10.00 – 17.00 uur

Liever een 
persoonlijke 
rondleiding? 
Je kunt altijd een afspraak maken 
samen met je ouders of verzorgers. 
Bel via 010-436 28 21 of mail naar  
hpc-centrum@lmc-vo.nl

Onderdeel van  
HET PRAKTIJKCOLLEGE  
ROTTERDAM 

“Zien we  
je snel?”

EXCELLENTE SCHOOL


