Aanbod
Branche Gerichte
Cursussen

2021-2022

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Volgend schooljaar 2021/2022 zit uw zoon/dochter in klas 4 of 5 en bestaat er de mogelijkheid om binnen een aantal sectoren een Branche Gerichte Cursus (BGC) te volgen.
Een BGC maakt het mogelijk om een certificaat te halen voor aantoonbare vaardigheden
die jongeren nodig hebben op de arbeidsmarkt.
Elke BGC wordt afgesloten met een examen. Dit examen wordt afgenomen door een
landelijk examenbureau. Wanneer een leerling slaagt, dan ontvangt hij/zij een landelijk
erkent certificaat. Dit certificaat kan de leerling goed gebruiken als hij/zij later gaat
werken.
Het is de bedoeling dat u samen met uw zoon/dochter bekijkt welke Branchegerichte
Cursus het beste past bij zijn/haar mogelijkheden en interesse. Daarnaast is het belangrijk om te bepalen of de keuze voor een Branchegerichte cursus aansluit bij het gekozen
praktijkvak en de stage van de leerling. Het volgen van een BGC is niet verplicht.
Door middel van het digitale formulier dat de leerling per email heeft ontvangen,
kan er voor maximaal 3) BGC’s worden ingeschreven. Ook moet er een korte motivatie
worden ingevuld, zodat duidelijk wordt waarom de leerling een BGC zou willen volgen.
Het formulier wordt samen met de mentor, stagedocent en praktijkdocent besproken,
waarna zal worden besloten of de leerling de gekozen BGC (‘s) kan gaan volgen.
Als school brengen de BGC’s behoorlijk wat kosten met zich mee. Deze willen we dragen
als we hiermee de kansen van onze leerlingen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten.
We willen echter serieus omgaan met die kansen. Dit betekent dat we 100% inzet van
de leerling verwachten.
Tijdens de deelname aan de BGC(‘s) wordt de inzet van de leerling regelmatig besproken.
Wanneer een leerling onvoldoende inzet toont, staat het de school vrij om deelname
aan de BGC te beëindigen. Evt. kosten voor de BGC worden bij een voortijdige beëindiging
mogelijk aan u als ouder(s)/verzorger(s) in rekening gebracht.
In deze folder kunt u voor de verschillende BGC’s lezen wat er wordt geleerd, voor wie
een BGC bedoeld is en wat er van de leerling wordt verwacht.
De definitieve indeling, startdata etc. worden begin september bekend gemaakt.

Vriendelijke groeten,
Josina Sterkenburg
Teamleider Onderwijs

Beste leerling,
In deze folder staan de Branche Gerichte Cursussen (BGC) die volgend schooljaar bij
ons op school worden aangeboden.
Bij elke cursus kun je lezen wat je kunt leren, voor wie de cursus bedoeld is en wat wij
van jou verwachten.
Overleg je keuze vooraf met je mentor, stagedocent en ouders. Let daarbij op dat je keuze
past bij het praktijkvak dat je gekozen hebt en je stage voor volgend schooljaar.
Vul daarna het digitale formulier in, welke je per mail hebt ontvangen. Naast je keuze(s)
(maximaal 3) vul je ook de motivatie voor je keuze in.
Jouw formulier wordt samen met de mentor, stagedocent en praktijkdocent besproken.
Daarna zal worden besloten of jij de gekozen BGC (‘s) kan gaan volgen.
Als school verwachten we 100% inzet van jou. Aan het begin van de cursus worden
duidelijke afspraken gemaakt, die in de vorm van een contract tussen jou en de school
wordt ondertekend.
Jouw inzet en vooruitgang worden regelmatig besproken. Wanneer je inzet onvoldoende is, kan de school besluiten dat je de cursus niet langer mag volgen.
Direct na de zomervakantie hoor je welke BGC je zult gaan volgen en waar en wanneer
deze van start zal gaan.

Veel succes bij het maken van jouw keuze!

Microvezel schoonmaak
Inhoud:

Microvezel is een unieke methode waarmee iedere leerling met
het microvezelsysteem leert schoonmaken. Alle technieken komen
hierbij aan bod:
• Interieurreiniging
• Sanitairreiniging
• Stof wissen
• Enkelvoudig dweilen

Doelgroep:

Leerlingen die in de zorg, horeca of dienstverlening willen gaan werken.

Wanneer:

September 2021 t/m januari 2022

Afronding:

Landelijke erkend certificaat SVA1 uitgegeven door KPC.

We verwachten
van jou:
• Goede inzet.
• Luisteren naar de uitleg.
• Maken van huiswerk, praktijkopdrachten thuis oefenen.
• Zorgvuldig omgaan met materiaal.
• 90% aanwezigheid om voor het examen in aanmerking te komen.
• Als voorwaarde voor het officiële examen moet het proefexamen
met voldoende resultaat zijn afgerond.

Traditioneel schoonmaak
Inhoud:

Traditioneel is een unieke methode waarmee met een emmer water
en reinigingsmiddel op een professionele manier leert schoonmaken.
De volgende technieken komen hierbij aan bod:
• Interieurreiniging
• Sanitairreiniging
• Stof wissen
• Dweilen
• Stofzuigen

Doelgroep:

Leerlingen die in de zorg, horeca of dienstverlening willen gaan werken.

Wanneer:

Vanaf februari 2022 t/m juni 2022

Afronding:

Landelijke erkend certificaat SVA1 uitgegeven door KPC.

We verwachten
van jou:
• Goede inzet.
• Luisteren naar de uitleg.
• Maken van huiswerk, praktijkopdrachten thuis oefenen.
• Zorgvuldig omgaan met materiaal.
• 80% aanwezigheid om voor het examen in aanmerking te komen.
• Als voorwaarde voor het officiële examen moet het proefexamen
met voldoende resultaat zijn afgerond.

Horeca
Inhoud:

In de cursus ‘Werken in de keuken’ leren de leerlingen een aantal
werkzaamheden uitvoeren die onderdeel uitmaken van wat in een
fastfood-, restaurant-, instellingskeuken aan werk wordt verricht.
Het gaat om keukenwerkzaamheden die onder begeleiding van derden worden uitgevoerd:
• Het wassen en schoonmaken van groente en fruit.
• Het snijden (ciseleren, julienne, brunoise) en snipperen.
• Het portioneren.
• Het bedienen van eenvoudige keukenapparatuur.
Deze werkzaamheden leert de leerling uitvoeren met in achtneming
van de eisen op het gebied van:
• Persoonlijke verzorging; hygiëne; veiligheid; ergonomie.
• Schoonmaakwerkzaamheden in de keuken; afwassen, vloer
schrobben en werkplekken schoonmaken
Het behalen van een certificaat kan een opstap zijn naar een niveau 1
van het mbo. Leerlingen die een certificaat behalen hebben daarmee
aangetoond dat zij inzetbaar zijn in een keukenomgeving:
• In het vrije bedrijf mits er een persoonlijke begeleiding is.
• In een beschermd werkproject.

Doelgroep:

Leerlingen die het vak horeca gekozen hebben.

Wanneer:

Tijdens het praktijkvak horeca.

Afronding:

Landelijke erkend SVA certificaat ‘werken in de keuken’.

Horeca
We verwachten
van jou:
• Dat je graag in de keuken werkt, ook in de spoelkeuken!
• Dat je het niet erg vindt om te werken als anderen vrij zijn.
• Dat je regelmatig helpt met een cateringopdracht die we vanuit
school organiseren.
• Dat je zelf ideeën/ gerechten inbrengt.
• Dat je het niet erg vindt om een langere tijd achter elkaar
hetzelfde gerecht te maken.
• Dat je proeft wat je zelf gemaakt hebt. ;-)
• Dat je 90% van de lessen aanwezig bent.
• Dat je minimaal 5 uur per jaar beschikbaar bent voor horeca
activiteiten buiten schooltijd.
• Als voorwaarde voor het officiële examen moet het proefexamen
met voldoende resultaat zijn afgerond.

Heftruck
Inhoud:

Theoretische en praktijk lessen o.l.v. een docent incl. examen (extern).

Doelgroep:

Leerlingen van 16 jaar of ouder.

Wanneer:

Buiten de praktijkles om

Afronding:

Landelijke erkend certificaat.

We verwachten
van jou:
• Je bent gemotiveerd.
• Je bent 16 jaar of ouder.
• Je luistert goed naar de uitleg.
• Je gaat veilig en serieus met de heftruck om.
• Je bent zoveel mogelijk minstens 90 % aanwezig.
• Bij afwezigheid meld je jezelf af bij de docent en maakt
afspraken over huiswerk.
• Je maakt iedere week je huiswerk.
• Voor deze cursus moet je het opgavenformulier met daarbij
jouw motivatie invullen (deze zit achterin dit boekje).

MAG lassen
Inhoud:

Theoretische en praktische lessen, van 4 lesuren, onder leiding van een
docent techniek, inclusief praktijk examen.

Doelgroep:

Leerlingen die bijna 16 jaar of ouder zijn.

Wanneer:

Tijdens het vak techniek

Afronding:

NIL landelijk erkend certificaat niveau 1.

We verwachten
van jou:
• Gevoel voor techniek.
• Een stage gerelateerd aan dit vakgebied.
• Een actieve luister- en werkhouding.
• Gewenst, positief gedrag.
• Aanwezigheid van 90%.
• Voor deze cursus moet je het opgavenformulier met daarbij
jouw motivatie invullen (deze zit achterin dit boekje).

SVA 1 en 2 Metaal
Inhoud:

Theoretische en praktische lessen onder leiding van een docent techniek, inclusief praktijk examen.

Doelgroep:

Leerlingen die bijna 16 jaar of ouder zijn en het vak techniek gekozen
hebben.

Wanneer:

SVA 1; tijdens het praktijkvak techniek.
SVA 2; tijdens stage (SVA 2 alleen in overleg met praktijkdocent,
stagedocent en mentor)

Afronding:

Landelijk erkend certificaat.

We verwachten
van jou:
• Gevoel voor techniek.
• Een stage gerelateerd aan dit vakgebied.
• Een actieve luister- en werkhouding.
• Gewenst, positief gedrag.
• Aanwezigheid van 90%.

SVA 1 en 2 Autotechniek
Inhoud:

Theoretische en praktische lessen tijdens praktijkvak techniek, onder
leiding van een docent techniek, inclusief praktijk examen.

Doelgroep:

Leerlingen die bijna 16 jaar of ouder zijn en stage lopen in de autotechniek

Wanneer:

SVA 1; tijdens het praktijkvak techniek. SVA 2; tijdens stage
(SVA 2 alleen in overleg met praktijkdocent, stagedocent en mentor)

Afronding:

Landelijk erkend certificaat.

We verwachten
van jou:
• Gevoel voor techniek.
• Een stage gerelateerd aan dit vakgebied.
• Een actieve luister- en werkhouding.
• Gewenst, positief gedrag.
• Aanwezigheid van 90%.

SVA 1 en 2 Fietstechniek
Inhoud:

Theoretische en praktische lessen tijdens praktijkvak techniek, onder
leiding van een docent techniek, inclusief praktijk examen.

Doelgroep:

Leerlingen die bijna 16 jaar of ouder zijn en stage lopen in de fietstechniek

Wanneer:

SVA 1; tijdens het praktijkvak techniek. SVA 2; tijdens stage
(SVA 2 alleen in overleg met praktijkdocent, stagedocent en mentor)

Afronding:

Landelijk erkend certificaat.

We verwachten
van jou:
• Gevoel voor techniek.
• Een stage gerelateerd aan dit vakgebied.
• Een actieve luister- en werkhouding.
• Gewenst, positief gedrag.
• Aanwezigheid van 90%.
• Bij afwezigheid meld je jezelf af bij de docent en maakt afspraken
over het huiswerk.
• Je maakt iedere week je huiswerk.

VCA-Basis
Inhoud:

20 theoretische lessen onder leiding van een docent VCA, inclusief
examen.

Doelgroep:

Leerlingen die bijna 16 jaar of ouder zijn.

Wanneer:

Deze cursus duurt 20 weken en wordt 2x in het schooljaar aangeboden.

Afronding:

Landelijke erkend diploma.

We verwachten
van jou:
Je kunt goed aangeven waarom je de cursus wilt volgen;
je bent gemotiveerd. Dit is tijdens de les zichtbaar doordat je:
• Stil luistert naar de uitleg.
• Bij het werken achter de computer geen contact maakt met
medecursisten.
Dat je de cursus graag wilt volgen, zien we ook in je aanwezigheid.
Je bent er elke les. Als je er door omstandigheden niet bent, heb je een
goede reden. Je meldt het netjes op school. Je haalt de gemiste stof
zo snel mogelijk in.
Ook het huiswerk houd je goed bij, het is elke week in orde. Zodra het
2 keer niet in orde is, gaan we in gesprek om de cursus te beëindigen.

Winkelmedewerker
Inhoud:

Theoretische en praktische lessen onder leiding van een docent
zorg, inclusief examen.
Een winkelmedewerker heeft heel wat taken: winkel inrichten,
klanten helpen, opslaan van goederen, bedienen van de prijstang
en het schoonhouden van de winkel. Dit oefen je allemaal tijdens
de BGC winkelmedewerker. Je volgt theorielessen uit het boek “Aan
het werk in de winkel, van Kiem”. In de praktijk voer je opdrachten
uit op je stage en in de schoolwinkel. Het examen wordt afgenomen
op je stage.

Doelgroep:

Leerlingen die het vak dienstverlening gekozen hebben.

Wanneer:

Tijdens het praktijkvak dienstverlening.

Afronding:

Examen, afgenomen door een examinator
van het Kennis Centrum Handel.

We verwachten
van jou:
• Een goede inzet bij zowel de theorie als praktijk.
• Minimaal 90% aanwezigheid.
• Stageplaats of stagewens die iets te maken heeft met deze BGC.
• Als voorwaarde voor het officiële examen moet het proefexamen
met voldoende resultaat zijn afgerond.

Kassatraining
Inhoud:

Een belangrijke taak in de winkel is het bedienen van de kassa. Om
je hierop voor te bereiden is er de kassatraining. Je leert omgaan
met geld en klanten, terugbetalen, en het bedienen van de kassa.
We gebruiken hiervoor een simulatieprogramma op de computer,
aangevuld met trainingen in de schoolwinkel.

Doelgroep:

Leerlingen die in hun stage werken met de kassa of dit willen leren.

Wanneer:

Tijdens het praktijkvak dienstverlening.

Afronding:

Examen, gekoppeld aan het simuleringsprogramma op de computer.

We verwachten
van jou:
• Een goede inzet bij zowel de theorie als praktijk.
• Minimaal 90% aanwezigheid.
• Stageplaats of stagewens die iets te maken heeft met deze BGC.
• Als voorwaarde voor het officiële examen moet het proefexamen
met voldoende resultaat zijn afgerond.

Groen
Inhoud:

De assistent plant (groene) leefomgeving werkt zowel in de openbare
ruimte, bij particulieren als bij bedrijven (hoveniersbedrijf, groenvoorziening. bos- en natuurbeheer, groen technisch recreatiebedrijf).
Hij / zij verricht routinematig werk onder begeleiding, heeft algemene
basiskennis en bezit basisvaardigheden om eenvoudige hoveniers-,
agrarische- en groen werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Hij / zij
assisteert bij de bewerking van planten, bij de verzorging van het
gewas of het onderhouden van het groen (machinaal of handmatig).
Daarnaast onderhoudt hij / zij materialen, middelen en omgeving.
Ook het verzamelen, oogsten en transporteren van (groene) producten
en materialen hoort hierbij.

Doelgroep:

klas 4 en klas 5 Entree.

Wanneer:

Tijdens het praktijkvak Groen.

Afronding:

Landelijk erkend SVA certificaat ‘werken in het groen’ uitgegeven
door KPC.

We verwachten
van jou:
• Dat je graag in het groen werkt.
• Dat je het niet erg vindt om buiten te werken, ook bij wat slechter
weer.
• Dat je zorgvuldig omgaat met de (groene) levende materialen.
• Dat je 80% van de lessen aanwezig bent.
• Dat je een actieve luister- en werkhouding hebt.
• Als voorwaarde voor het officiële examen moet het proefexamen
met voldoende resultaat zijn afgerond.

NB. De cursus Groen zal alleen doorgaan wanneer er een docent beschikbaar is met de
bevoegdheid om de cursus te geven. Leerlingen worden hier tijdig over geïnformeerd.

Bloem
Inhoud:

De assistent werkt met bloemen. Hij / zij verricht routinematig werk
onder begeleiding, heeft algemene basiskennis en bezit basisvaardigheden om eenvoudige werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Hij / zij
assisteert bij de bewerking verwerking van bloemen en planten, bij
de verzorging van de bloemen / planten. Daarnaast verzorgt onderhoudt hij / zij materialen, middelen en omgeving en verzamelt en
transporteert (groene) producten en materialen.

Doelgroep:

klas 4 en 5 entree .

Wanneer:

Tijdens het praktijkvak Groen, keuze Bloem.

Afronding:

Landelijk erkend SVA certificaat ‘werken met bloemen’ uitgegeven
door KPC.

We verwachten
van jou:
• Dat je graag met bloemen en planten werkt.
• Dat je het niet erg vindt om in een winkel / tuincentrum te werken.
• Dat je zorgvuldig omgaat met de (groene) levende materialen.
• Dat je 80% van de lessen aanwezig bent.
• Dat je een actieve luister- en werkhouding hebt.
• Als voorwaarde voor het officiële examen moet het proefexamen
met voldoende resultaat zijn afgerond.

NB. De cursus Bloem zal alleen doorgaan wanneer er een docent beschikbaar is met de
bevoegdheid om de cursus te geven. Leerlingen worden hier tijdig over geïnformeerd.
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