
Praktijkonderwijs in de media 

Omwonenden leren op voorjaarsmarkt het Pro College kennen  
en helpen Oekraïne met 1880 euro 

WIJCHEN - Op de voorjaarsmarkt van het Pro College in Wijchen kon de buurt vrijdag 
komen kennismaken op de tijdelijke plek voor de praktijkschool. ,,En hij draait! Op welk 
nummertje zal hij nu uitkomen?!’’ 


Lees verder 


+ - + - + - +- + - +


Week 16 
22 april 2022 

Met de InfoFlits ontvangt u actuele documenten over onderwerpen die 
relevant zijn voor, door en in het praktijkonderwijs. De documenten 
worden geselecteerd door de Sectorraad Praktijkonderwijs. Bij vragen of 
opmerkingen kunt u contact opnemen via infoflits@praktijkonderwijs.nl

Het rad van fortuin op de voorjaarsmarkt van het Pro College in Wijchen.

https://www.gelderlander.nl/wijchen/omwonenden-leren-op-voorjaarsmarkt-het-pro-college-kennen-en-helpen-oekraine-met-1880-euro~a3d074b1/
mailto:infoflits@praktijkonderwijs.nl


Leerlingen van PrO Winschoten hopen volgend jaar duizendste  
droomdeken te overhandigen aan het Beatrix Kinderziekenhuis 

Leerlingen van PrO Winschoten, praktijkonderwijs binnen het Dollard College, maken al 
vele jaren zogenoemde droomdekens voor de de kinderafdeling van het Universitair 
Medisch Centrum Groningen (UMCG). Volgend jaar hoopt de school de duizendste deken 
te kunnen overhandigen.


Lees verder 

+ - + - + - +- + - +


Doorstroomkoffie 

DoorstroomKoffie Delft is een initiatief van KopieKoffie om jongeren en sommige iets 
minder jonge collega’s van KopieKoffie op te leiden als junior-barista. 


Leerlingen van PrO Winschoten maken al vele jaren droomdekens voor de kinderen in het ziekenhuis.

https://dvhn.nl/groningen/oldambt/streekblad/Leerlingen-van-PrO-Winschoten-hopen-volgend-jaar-duizendste-droomdeken-te-overhandigen-aan-het-Beatrix-Kinderziekenhuis-27624179.html


DoorstroomKoffie Delft biedt deze opleidingsplek aan jongeren van The Mall, leerlingen 
van Praktijkschool Grotius en Praktijkschool Laurentius en collega’s van KopieKoffie 
Delft om zo een officieel certificaat Junior Barista te halen. Dit certificaat opent deuren 
naar verdere opleiding en werkervaringsplekken in de koffie branche.


Twee dagen in de week worden de leerlingen opgeleid door gecertificeerde barista’s van 
KopieKoffie. Er wordt geoefend met echte klanten en in een echte koffiezaak. Zowel bij 
onze KopieKoffie tuktuk op station Delft Campus als in de koffiezaak is er naast het zetten 
van goede koffies, aandacht voor klantcontact en sociale skills.


+ - + - + - +- + - +


Jongeren interesseren voor waterstof en circulair bouwen:  
Waterstof Tiny House lanceert lespakket voor scholen 

Het Waterstof Tiny House lanceerde gisteren het lespakket ‘Alles over waterstof & 
circulair bouwen’, over hoe waterstof als brandstof in woningen kan worden gebruikt en 
hoe circulair bouwen in de praktijk werkt. Met het lespakket willen de initiatiefnemers 
jongeren interesseren voor techniek. Het Waterstof Tiny House is een gezamenlijk initiatief 
van gemeente Hoogeveen, Alfa-college en Vrienden van Techniek Hoogeveen en maakt 
onderdeel uit van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe.


Lees verder 


+ - + - + - +- + - +


Het tiny house op waterstof, gebouwd in Hoogeveen, is klaar en gaat op tour.

https://hoogeveenschecourant.nl/hoogeveen/Jongeren-interesseren-voor-waterstof-en-circulair-bouwen-Waterstof-Tiny-House-lanceert-lespakket-voor-scholen-27624491.html


Nieuw talent: "Jongens als Joey kunnen hele goede monteurs worden" 

Een jongen van zestien jaar die van de praktijkschool wordt gestuurd, heeft niet de beste 
papieren op de arbeidsmarkt. Maar Fred Karsdorp van Autofirst Karsdorp uit Stolwijk 
kende zo’n jongen en geloofde in hem. De jongen werd zijn stagiair en zodra hij achttien 
was, nam Karsdorp hem in dienst. “Je ziet dat hij het vak leuk vindt.” 


Lees verder op mijn bovag 


+ - + - + - +- + - +


Leerlingen praktijkonderwijs op snuffelstage bij Trebbe 

Onlangs ontving Trebbe zes leerlingen van De Baanbreker uit IJsselstein op kantoor in 
Nieuwegein. De leerlingen van het praktijkonderwijs kwamen een dagdeel meelopen om 
op deze manier kennis te maken met de ontwikkel- en bouwbranche.

De vraag om de jongeren te ontvangen kwam vanuit  JINC. Een organisatie die jongeren 
helpt spelenderwijs kennis te maken met economie en werk. De meeste leerlingen kenden 
de bouwbranche al, omdat ouders al werkzaam zijn in de bouw. "We doen graag mee aan 
dit soort initiatieven. Het is ontzettend belangrijk om jongeren vroegtijdig te 
enthousiasmeren voor onze mooie branche", vertelt Johan Bombach, directeur bij Trebbe. 
"Daarnaast is het gewoon hartstikke leuk om mensen mee te nemen in ons mooie vak en 
fijne bedrijf."


Lees verder 


Sectorraad Praktijkonderwijs 
Postbus 85246 

3508 AE Utrecht

https://mijn.bovag.nl/actueel/verhalen/nieuw-talent-jongens-als-joey-kunnen-hele-goede-mo
https://www.trebbe.nl/leerlingen-praktijkschool-op-bezoek-bij-trebbe/

