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INHOUD:
1. Werken in de keuken
2. Keukenassistent
3. Bedieningsassistent
4. Winkelmedewerker
5. Schoonmaken in de groothuishouding
6. Zorg & Welzijn / Woonhulp
7. Baliemedewerker
8. Beheer van het schoolmagazijn
9. Werken in de logistiek
10.Werken in het groen
11.Werken met bloemen
12.Veilig op Stage / VCA-B
13.Werken in het schildersbedrijf
14.Mobiliteit
15.Werken in de metaal
16.Werken in de kapsalon
17.Werken in bouw, wonen en onderhoud
*Speciale branchegerichte cursussen

Cursus 1

WERKEN IN DE KEUKEN
Korte informatie over de cursus:
In deze cursus leer je veel technieken die in de horeca
gebruikt worden zoals: snijtechnieken: snipperen,
hakken, ciseleren e.d., kook- en bereidingstechnieken.
Je leert veilig en hygiënisch werken in de keuken.
Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
§ het leuk vinden om te koken.
§ volgens de regels van de horeca willen
werken.
§ het niet erg vinden om af en toe op
andere tijden te werken.
§ het niet erg vinden om lang te
staan.
Als je het certificaat van deze cursus gehaald hebt kun je
daarmee later een baan krijgen in de horeca,
bijvoorbeeld in een instellingskeuken of in een
restaurant. Je kunt ook een vervolgopleiding doen voor
het werken in de horeca.
Deze cursus volg je 4 uur per week en dan krijg je
theorie en praktijk. Ook ga je stage lopen in een keuken.

Cursus 2

KEUKENASSISTENT
Korte informatie over de cursus:
Als je vaardigheden wil leren om te werken in de
horeca, dan is deze cursus een aanrader. Je leert
verschillende technieken zoals snij- en kooktechnieken.
Maar ook warenkennis en veilig werken in de keuken. Je
leert ook hoe je je eigen producten presenteert.
Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
§ het certificaat “Werken in de keuken” hebben.
§ graag in de horeca willen werken.
§ tegen een beetje stress kunnen.
het niet erg vinden om af en toe op
andere tijden te werken.
Bij deze cursus leer je veel in de praktijk, maar je
krijgt ook theorie.
Je kunt na deze cursus aan het werk gaan, maar ook
verder leren. Natuurlijk ga je ook stage lopen in de
horeca.

Cursus 3

BEDIENINGSASSISTENT
Korte informatie over deze cursus:
Je leert vaardigheden als medewerker in de bediening
van een restaurant.
Je zorgt dat het restaurant en/of counter er piekfijn
uitziet voordat de gasten komen.
Je serveert de gerechten uit die in de keuken van het
restaurant zijn bereid. Je moet de producten en
materialen kennen en herkennen die in het restaurant
worden gebruikt. En het belangrijkste: je leert jezelf
presenteren en hoe je met gasten omgaat.
Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
• graag in de horeca willen werken.
• het leuk vinden om netjes en schoon te
werken.
• gasten het naar hun zin willen maken.
• lang staan en tegen een beetje stress kunnen.
Bij deze cursus leer je veel in de praktijk, maar je
krijgt ook theorie.
Je kunt na deze cursus aan het werk gaan, maar ook
verder leren. Natuurlijk ga je ook stage lopen in de
horeca.

Cursus 4

WINKELMEDEWERKER
Korte informatie over de cursus:
In deze cursus leer je omgaan met klanten,
prijzen van artikelen, artikelpresentaties,
schoonmaken, assisteren bij de
goederenontvangst, dus alle werkzaamheden die
in een winkel gedaan moeten worden.
Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
§ lange tijd achter elkaar kunnen staan en lopen.
§ behoorlijk goed kunnen lezen en schrijven.
§ het leuk vinden om met de klanten te werken.
§ goed kunnen praten, luisteren en klantgericht
zijn ingesteld.
Als je het certificaat van deze cursus gehaald hebt kun je
daarmee later een baan zoeken in de detailhandel.
De theorie van deze cursus volg je 4
uur per week .
Ook ga je minimaal 2 dagen per week
(16 uur) stage lopen in een winkel.
Je blijft 1 schooljaar lang op dezelfde
werkplek.
Verdieping/vervolg BGC winkelmedewerker:
Cursus Verkoop & Service Entree retail.

Cursus 5

SCHOONMAKEN IN
GROOTHUISHOUDING (microvezel)
Deze cursus krijgen leerlingen van klas 3.
Heb je de cursus niet kunnen volgen,
dan mag je er alsnog voor kiezen.
Korte informatie over de cursus:
In deze cursus leer je op welke manier je moet
schoonmaken in kantoren, scholen en andere
gebouwen, maar ook hotels (housekeeping).
Waar je later ook zal gaan werken, overal moet
schoongemaakt worden. Handig als jij weet hoe het
volgens de officiële regels moet.
Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
§ oog hebben voor hygiëne.
§ goed kunnen omgaan met tijdsdruk.
§ rekening kunnen houden met mensen en
wensen.
Het certificaat van deze cursus is belangrijk voor je
toekomst. Het vergroot je mogelijkheid om een baan in
de facilitaire dienst/schoonmaak te zoeken.
Deze cursus volg je minimaal 3 uur per week en dan krijg
je theorie en praktijk. Ook op je stage ga je
schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren.

Cursus 6

ZORG EN WELZIJN/
WOONHULP; Ouderen- of
gehandicaptenzorg.

Korte informatie over de cursus:
In deze cursus leer je hoe je allerlei ruimtes moet
schoonhouden, een bed verschonen, de was verzorgen,
assisteren bij het ronddelen van eten en nog veel meer
andere werkzaamheden.
Je leert netjes en vooral veilig werken.
Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
• het certificaat “Schoonmaken in de
groothuishouding” hebben.
§ het leuk vinden om bij oudere of gehandicapte
mensen te werken. (thuiszorg)
§ het leuk vinden om de woon- en
leefomgeving van ouderen of gehandicapten
schoon en opgeruimd te houden.
En het niet erg vinden om te reizen!
De stageplaatsen zijn in Ede en omgeving.
Deze cursus volg je 4 uur per week en dan krijg je
theorie en praktijk. Ook ga je stage lopen op een plaats
waar oudere en/of gehandicapte mensen zij

Cursus 7

BALIEMEDEWERKER
Korte informatie over de cursus:
In deze cursus leer je handelingen aan een
ontvangstbalie uit te voeren.
De werkzaamheden bestaan uit de telefoon
beantwoorden, bezoek ontvangen, eenvoudig
administratief werk en post verwerken.
Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
§ goed kunnen praten en luisteren.
§ klantvriendelijk zijn.
§ gegevens op de computer kunnen invoeren.

Deze cursus volg je 4
uur per week en dan
krijg je 2 uur theorie
en 2 uur stage op
school bij de
receptie.

Cursus 8

BEHEREN VAN HET
SCHOOLMAGAZIJN
Korte informatie over de cursus:
In deze cursus leer je een materiaalbon en een
retourbon maken, bestellingen plaatsen, inventariseren
en nog veel meer dingen die in een magazijn moeten
gebeuren.
Je gaat ook zorgen voor het magazijnbeheer op school.
Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
§ nauwkeurig kunnen werken.
§ klantvriendelijk zijn.
§ gegevens op de computer kunnen invoeren.
Als je het certificaat van deze cursus gehaald hebt
kun je daarmee later in een klein magazijn gaan werken,
maar je kunt ook de vervolgcursus “Werken in de
logistiek” gaan doen.
Magazijnwerk is niet alleen voor jongens, in veel
bedrijven werken juist vrouwen!
Deze cursus volg je 4 uur per week en dan krijg je 2 uur
theorie. Ook ga je 2 uur stage lopen in het
schoolmagazijn.

Cursus 9

WERKEN IN DE LOGISTIEK

- orderverzamelaar
- medewerker ontvangst en opslag

Korte informatie over de cursus:
In deze cursus leer je veel over het werken in een groot
magazijn, vooral ‘orderpicken’.
Je leert onder andere binnenkomende goederen te
controleren en te verpakken.
Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
§ het certificaat “Beheren van het
schoolmagazijn” hebben.
§ na het behalen van het certificaat
“orderverzamelaar” is het mogelijk om ook het
certificaat “medewerker ontvangst en opslag” te
behalen.
Met dit certificaat kun je in een magazijn
van een groot bedrijf gaan werken.
Deze cursus volg je 3 uur per week en dan krijg je
theorie op school en praktijk in een groot magazijn.

Cursus 10

WERKEN IN HET GROEN

Korte informatie over de cursus:
In deze cursus leer je de basisvaardigheden van
groenonderhoud zoals: wieden, schoffelen,
uitharken, maaien, graskant steken,
haagknippen en boomplanten.
Je leert in een team te werken
en gereedschappen op een
goede manier te gebruiken.
Je leert op school in de
schooltuin of op locatie ;een
park, het bos, de hei of een
tuin in de buurt.
Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
§ zelfstandig buiten willen werken.
§ houden van bomen en planten.
§ kwaliteit willen leveren.
§ met motorisch gereedschap durven te werken.
Ook ga je stage lopen in het groen.
Als je het certificaat hebt gehaald dan kun je daarmee
bijvoorbeeld gaan werken bij een bedrijf voor
terreinonderhoud, assisteren bij een hoveniersbedrijf,
boomverzorgingsbedrijf of tuincentrum.

Cursus 11

WERKEN MET BLOEMEN
Korte informatie over de cursus:
Het is afhankelijk van je stageplaats welke dingen je
leert, bijvoorbeeld het verzorgen van planten/bloemen,
producten klaar maken voor de verkoop, assisteren bij
voorraadbeheer, transporteren van materialen,
onderhoud van materialen enzovoort.
Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
§ het leuk vinden om te werken tussen bloemen
of planten.
§ het niet erg vinden om vroeg op te staan.
§ veel nieuwe dingen willen leren.
Als je het certificaat van deze cursus gehaald
hebt kun je daarmee later gaan werken op de
bloemenveiling, bij een tuincentrum of groothandel
of op een bloemenafdeling in een supermarkt.
Deze cursus volg je minimaal 2 uur per week en dan
krijg je theorie en praktijk. Ook ga je stage lopen,
bijvoorbeeld bij de bloemenveiling, een tuincentrum
of bloemenwinkel.

Cursus 12

VEILIG OP STAGE
Deze cursus krijgen alle leerlingen van klas 3.
Heb je de cursus niet kunnen volgen, dan mag je er
alsnog voor kiezen.
Korte informatie over de cursus:
De cursus gaat over veiligheid. Je leert alles over
veiligheid op de werkvloer, veilig omgaan met
gereedschappen, machines en giftige stoffen, wat je
moet doen als er een brand is en nog veel meer.
Veiligheid heeft ook te maken met je eigen gezondheid,
en ook daar leer je over.
Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
§ ongelukken willen voorkomen.
§ serieus zijn.
§ iets willen leren over hulp bieden bij
onveilige situaties.
Deze cursus volg je 1 uur per week en dan
krijg je theorie en praktijk.

Cursus 13

WERKEN IN HET SCHILDERSBEDRIJF
Korte informatie over de cursus:
Je voert schilderwerk uit op allerlei ondergronden zoals
hout, steen en metaal. Soms moet je de ondergrond
eerst repareren, bijvoorbeeld bij houtrot. Als schilder
moet je dus veel weten van de ondergronden en
materialen waarmee je werkt. Je hebt bovendien gevoel
voor kleur.

Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
§ handig zijn.
§ technisch inzicht hebben.
§ vroeg kunnen opstaan en hard willen werken.
Zo mogelijk ga je stage lopen in de gekozen richting.
Deze cursus volg je 4 uur per week en dan krijg je veel
praktijk, maar ook theorie.

Cursus 14

MOBILITEIT

1. basisvaardigheden autotechniek
2. basisvaardigheden auto wassen
3. basisvaardigheden fietstechniek

Korte informatie over de cursus:
Autotechniek:Je leert veilig werken, de auto,
gereedschappen, auto wassen, auto-interieur
schoonmaken, auto poetsen, wielen en banden,
controleren van vloeistoffen, verlichting.
Auto wassen: Je leert veilig werken, auto wassen,
auto- interieur schoonmaken en auto poetsen.
Fietstechniek: Je oefent ‘alle’ praktische
vaardigheden. Aan het eind van de cursus kun je een
servicebeurt uitvoeren en 2e hands fietsen
opknappen voor de verkoop.
Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
§ voorzichtig omgaan met andermans spullen.
§ serieus en op tempo kunnen sleutelen.
§ klantgericht kunnen werken.
Met dit certificaat kun je gaan werken in een
auto(poets)bedrijf of een fietsenwinkel.
Indien mogelijk ga je ook in deze branche stage lopen.
Deze cursus volg je 4 uur per week, je oefent veel in de
praktijk, maar af en toe krijg je ook theorie.

Cursus 15

WERKEN IN DE METAAL

- LASSEN: Booglassen (elektroden lassen),
Mig/Mag, Tig, Autogeen
Korte informatie over de cursus:
Je leert veilig werken, gereedschappen, meten en
aftekenen, werktekeningen, metaalplaat knippen,
metaal zetten, metaal zagen, metaal boren,
schroefdraad tappen en snijden, metaal hechten, metaal
afwerken en puntlassen
Je werkt in een lasbox met een eigen lasmachine.
Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
§ veel willen lassen en herhalende oefeningen
willen doen.
§ handig zijn.
§ technisch inzicht hebben.
§ hard willen werken.
Zo mogelijk ga je stage lopen in de
gekozen richting.
Deze cursus volg je 3 uur per week en
dan krijg je 2 uur praktijk, maar ook 1
uur theorie.

Cursus 16

WERKEN IN DE KAPSALON.

Basisvaardigheden kapsalon en uiterlijke
verzorging.
Korte informatie over de cursus:
In deze cursus leer je veel vaardigheden die je in
een kapsalon nodig hebt. Zoals klanten ontvangen, alle
technieken van het wassen van haar, het leren van
haarproducten, vlechten van haar, volume in het haar
aanbrengen. Ook wordt er aandacht besteed aan handen gezichtsverzorging.
Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
• uitstroomprofiel leren hebben.
• lange tijd achter elkaar kunnen staan en lopen.
• het leuk vinden om met klanten te werken.
• goed kunnen praten, luisteren en klantgericht
• zijn ingesteld.
• nauwkeurig kunnen werken.
Deze cursus volg minimaal 2 uur per week en dan krijg je
theorie en praktijk. De stage wordt op school verzorgt
door er een echte kapsalon
van te maken en eventueel
ook buiten school.

Cursus 17

WERKEN IN BOUW, WONEN EN
ONDERHOUD.

Korte informatie over de cursus:
Je leert in praktijk en theorie een aantal
basisvaardigheden die je nodig hebt in de bouwtechniek.
Voor deze cursus worden leerlingen gezocht die:
het certificaat “Werken in het schildersbedrijf”
hebben.
• van aanpakken weten.
• van zwaar werk houden.
•

Deze cursus volg je minimaal 2 uur per week en dan krijg
je theorie en praktijk. Ook ga je stage lopen,
bijvoorbeeld bij een bouwbedrijf of een bouwcentrum.

.

Speciale branchegerichte
cursussen:
* VERHUISMEDEWERKER

Korte informatie over de cursus:
In deze cursus wordt je opgeleid voor de verhuisbranche.
Je leert d.m.v een interactief werkboek met (instructie)filmpjes
en opdrachten en door begeleiding van een ervaren verhuizer
op de werkvloer.
Tijdens stage krijgt deze cursus vorm door werkzaamheden
uit te voeren bij Mondial Movers.
Het uitgangspunt is, dat de deelnemer aan deze cursus
na succesvolle afronding van deze branchegerichte
cursus doorstroomt naar een baan bij Mondial Movers
of een ander verhuisbedrijf.

* HEFTRUCK (losse module/ geen heel
schooljaar)

Als je in de logistiek wilt gaan werken,
is het soms nodig dat je ook een heftruckcertificaat
bezit. Geef aan als je hier belangstelling voor hebt.

* VCA-B

Leerlingen die in de techniek of logistiek willen werken,
worden aanbevolen deze cursus te volgen. Een
voorwaarde is dat je de cursus Veilig op stage hebt
behaald.

Locatie:
Zandlaan 25, 6717 LN Ede
Telefoon: 0318 – 47 71 00
info.zln@hetstreek.nl

hetstreek.nl

