
PRAKTIJK
ONDERWIJS
Leren door doen

WIJ HEBBEN U NODIG!
Leerlingen leren in de praktijk het 
allermeest bij een stagebedrijf.  
Sevenwolden Compagnie is 
een kleinschalige school voor 
praktijkonderwijs voor ruim 150 
leerlingen. Wij werken met en 
voor leerlingen die graag en vaak 
goed in de praktijk functioneren. 
Toeleiden naar de praktijk is dan 
ook het belangrijkste speerpunt 
van onze school. 

En daarom kunnen wij niet 
zonder u. 

ARBEIDSVOOR-
BEREIDING OP 
DE COMPAGNIE
Na een basisprogramma en leren 
kiezen komen de leerlingen in de 
uitstroomfase. Leerlingen tussen 
de 16 en de 18 jaar zijn klaar voor 
de arbeidsmarkt of een vervolg -
opleiding op het mbo. We sporen 
de leerlingen voortdurend aan 
ambitieus te zijn. Wie ambitie 
heeft, zet zich voor 100% in, kiest
niet alleen voor gemakkelijk en 
leuk, maar zeker ook voor moeilijk 
en noodzakelijk.

INFORMATIE
VOOR

STAGEBEDRIJVEN
EN

WERKGEVERS



VERWACHTINGEN
Het is uw taak de leerling op te leiden op 
de werkvloer en te investeren in de werk-
nemersvaardigheden van de leerling. De 
leerling kan het best begeleid worden door 
een persoonlijke begeleider op de werk-
vloer. Deze ziet de leerling in de praktijk en 
kan coachen, aansturen en corrigeren waar 
nodig. Het is bijzonder de leerling te zien 
opbloeien tot een betrouwbare werknemer. 
U heeft tijdens de stageperiode de kans een 
werknemer klaar te stomen voor het bedrijf 
en te zien of er een match is. Zo wordt de 
leerling van meerwaarde voor uw bedrijf en 
past hij/zij binnen de organisatie. Regelmatig 
stemmen we het programma op school af op 
de mogelijkheden en wensen van de leerling 
en vanuit het bedrijf.

ONZE LEERLING, UW NIEUWE 
WERKNEMER EN/OF COLLEGA 
Sevenwolden Compagnie biedt uw organisatie: aanpakkers, doorzetters 
en volhouders. Zij zijn in het bezit van een branchegerichte opleiding, 
een portfoliomap en met gedegen werkervaring door middel van 
uitgebreide stages. 

• Hij/zij heeft zich al een behoorlijke mate van goed werknemersgedrag en 
 een prima werkconditie eigen gemaakt.

• Hij/zij blijkt in de praktijk een uiterst loyale werknemer/collega.

• Hij/zij is in staat om - na instructie - diverse werkzaamheden op een goede,
 veilige en nauwkeurige manier zelfstandig uit te voeren.

• Hij/zij kent zijn kwaliteiten en weet wat de aandachtspunten zijn.

• Hij/zij heeft de nodige relevante certificaten behaald.



VOORBEELDEN 
VAN DIPLOMA’S EN 
CERTIFICATEN DIE 
BINNEN DE SCHOOL 
KUNNEN WORDEN 
BEHAALD:
• VCA certificaat
• Lassen NTI-niveau 1 NIL
• Heftruckcertificaat
• Bosmaaiercertificaat
• Kettingzaagcertificaat lichte velling
• Keuken assistent (KAS)
• Bediening assistent (BAS)
• Vakgeschoold schoonmaken
• Boris werkprocessen mbo 1-4
• Entree opleiding in samenwerking 
 met Friesland College

DOELEN VAN DE STAGE
De afspraken tussen het stagebedrijf en de school 
worden afgestemd op de mogelijkheden van de 
leerling én die van het bedrijf. Stages variëren in 
lengte en duur dit gaat altijd in overleg met de be-
trokkenen. De begeleiding die de stagecoach verzorgt 
bestaat uit een kennismakingsgesprek, telefonisch 
contact en regelmatig een evaluatiegesprek. De 
stagecoach is telefonisch en via de mail makkelijk 
bereikbaar. De aandachtspunten die in het evaluatie-
gesprek naar voren komen, worden door de leerling, 
het bedrijf en de school opgepakt en getraind.



SUBSIDIEREGELING 
Er zijn subsidieregelingen waar u gebruik van kunt 
maken. Er is een bonus voor de werkgever die 
onze leerlingen wil opleiden tot werknemer van 
de toekomst. 
Hierbij kunt u denken aan: loonkostenvoordeel 
(LKV), no-risk polis, fiscale voordelen, loonkosten-
subsidie, subsidie praktijkleren.

NAZORG 
Sevenwolden Compagnie biedt 
de leerling twee jaar nazorg nadat 
ze de school met een diploma 
hebben afgerond. Dit betekent 
dat u als werkgever bij ons terecht 
kunt voor advies, vragen en hulp. 
Het doel is dat uw werknemer 
optimaal blijft functioneren binnen 
uw bedrijf.
Wij verwachten een positieve 
samenwerking en zien uit naar 
uw reactie.



MEER WETEN?
Voor meer informatie kunt u altijd 
contact opnemen met de school:

SEVENWOLDEN COMPAGNIE
Praktijkonderwijs
Buitenbaan 3 
8441 HB HEERENVEEN 
tel.: (0513) 654 155 
e-mail: dc@sevenwolden.nl 

Stagecoaches: 
Janet Duinkerken 
e-mail: j.duinkerken@sevenwolden.nl 

Renée Ruiten 
e-mail: rj.ruiten@sevenwolden.nl 

Caroline Sleurink
e-mail: cg.sleurink@sevenwolden.nl 

www.sevenwolden.nl
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