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Leren door te doen 
Het belangrijkste doel van het praktijk
onderwijs is dat zoveel mogelijk leerlingen 
de school verlaten met een betaalde baan. 
Dat zijn bij Produs vooral banen in de detail
handel en logistiek, de schoonmaak of zorg, 
de techniek, de horeca of het groen. Stages 
vormen een heel belangrijk onderdeel van het 
praktijkonderwijs. De leerlingen verlaten onze 
school met het officieel erkende diploma 
Praktijkonderwijs. Sommige leerlingen 
behalen op Produs een Entreediploma van 
het mbo. Leerlingen kunnen op Produs ook 
branchegerichte certificaten halen. 

Onderwijs op Pro-scholen is kleinschalig. 
We geven onderwijs aan jongeren tussen de 
12 jaar en 18 jaar. Onze opdracht is jongeren 
voor te bereiden op de maatschappij en via 
stages klaar te stomen voor een plaats op 
de arbeidsmarkt. Heel kenmerkend voor 
praktijkonderwijs is de afwisseling tussen 
theorie en praktijk. Onze scholen bieden 
een veilige leeromgeving met structuur en 
regelmaat. Knelpunten worden snel ontdekt 
en opgelost. Leerlingen werken er op hun 
eigen niveau en tempo en worden middels 
een Individueel Ontwikkeling Plan (IOP) 
goed gevolgd.

http://www.produsarnhem.nl
http://www.symbion-vo.nl


PRO-SCHOLEN Algemeen Het praktijkonderwijs is er voor 
leerlingen van 12 tot 18 jaar. De schoolloop-
baan duurt maximaal zes jaar. Het onderwijs 
is zeer praktijkgericht. Dat geldt ook voor 
de theorievakken. Daarnaast is er veel 
 aandacht voor het aanleren van vaardig
heden die nodig zijn om later aan het werk te 
gaan. Dat betekent onder andere zelfstandig 
kunnen werken, maar ook in een team.  
En verantwoordelijkheid voelen én nemen. 
In een betaalde baan zijn dergelijke vaardig-
heden onmisbaar.

Opleidingsschool
Iedere stagiair wordt begeleid door een 
gekwalificeerde ‘Werkplekbegeleider‘ (WPB). 
De WPB ondersteunt je o.a. op het gebied 
van pedagogiek, didactiek, vakinhoud en 
reflectie. We creëren veilige en op persoon-
lijke ontwikkeling gerichte stageplaatsen, 
met een keur aan mogelijkheden.
De coördinerend schoolopleider bezoekt 
regelmatig lessen en begeleidt de student 
en de WPB bij het voeren van de evaluatie-
gesprekken.




