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LEREN IN 
DE PRAKTIJK
Aan het einde van klas 2 kies je in overleg met je mentor 
een vakrichting of branche. In klas 3, 4 en 5 volg je niet 
alleen praktijk- en theorielessen, maar loop je ook stages 
in deze branche. Ook nemen sommige leerlingen deel aan 
een topacademie. Op deze manier bereiden we je goed 
voor om na school aan het werk te gaan in een bepaalde 
branche. 

In klas 2 t/m 5 kun je verschillende landelijk erkende 
branchecertificaten halen. Een branchecertificaat is een 
bewijs van de kennis en vaardigheden die je hebt geleerd 
in de specifieke branche en die je kan laten zien aan een 
toekomstig werkgever. Om een branchecertificaat te behalen 
moet je eerst een examen met een goed resultaat behalen. 

TOPACADEMIES 
Een topacademie is een 
vakschool bij een bedrijf. 
Leerlingen krijgen les van 
vakmensen bij bedrijven. 
Dit gaat verder dan 
een gewone stageplek. 
Bij het topacademie 
bedrijf zijn namelijk ook 
docenten van de eigen 
school of van één van de 
andere praktijkscholen uit 
Rotterdam aanwezig die 
vakgericht lesgeven en 
de leerlingen begeleiden. 
Interesse? 

Zie www.topacademies.nl of 
bespreek met je mentor of 
een topacademie bij je past.

WAT IS 
PRAKTIJKONDERWIJS?
Praktijkonderwijs is een  
vorm van regulier voortgezet 
onderwijs. In maximaal  
6 jaar leiden we leerlingen 
op voor een baan en/of 
vervolgopleiding. 
Alle leerlingen volgen daarbij 
een individuele leerlijn. Het 
onderwijs is gebaseerd op  
4 domeinen: werken, wonen, 
vrije tijd en burgerschap.

WAT ZIJN JOUW DROMEN EN AMBITIES?
Stel je wilt een brancheopleiding doen die niet op 
jouw school gegeven wordt. Of je droomt ervan om 
bijvoorbeeld diskjockey of dierenverzorger te worden, 
maar ziet geen opleiding hiervoor in deze folder. 
Bespreek dit gerust met je mentor. 

ZORG EN 
WELZIJN 

GROEN ECONOMIE, 
HANDEL   
EN LOGISTIEK 

TECHNIEK HORECA ENTREE 



DIT LEER JE
Je leert naast algemene werkvaardigheden ook 
vakspecifieke kennis- en vaardigheden die nodig zijn om 
goed in de branche te kunnen werken. Als je bijvoorbeeld 
wilt werken in de schoonmaakbranche, leer je wat de 
regels zijn om veilig te werken en wat de werking is van 
schoonmaakmiddelen. Ook leer je werkzaamheden als 
stofwissen en moppen. 
Als je liever voor mensen zorgt, dan leer je dingen als 
verschonen van bedden, assisteren bij het uitdelen van 
maaltijden en schoonmaken van verschillende kamers. 
Ook leer je bijvoorbeeld contact te maken met mensen en 
omgaan met klachten.ZORG EN WELZIJN

Vind jij het leuk om voor ouderen, gehandicapten of 
kinderen te zorgen? Of krijg je energie van schoonmaken? 
Dan past de branche Zorg en Welzijn bij jou. 

De branche Zorg en Welzijn staat in het teken van iets doen 
met of voor een ander. In de onderbouw heb je geleerd om 
voor jezelf te zorgen. In de bovenbouw leer je om voor een 
ander te zorgen en/of om een omgeving zoals een school, 
gebouw of een kantoor te verzorgen. 

Binnen de branche Zorg en Welzijn kun je verschillende 
certificaten behalen. Door te oefenen op school en stage te 
lopen, werk je naar het examen toe. Je kunt bijvoorbeeld 
komen te werken in een zorgcentrum als assistent 
zorgmedewerker, als medewerker in de schoonmaak of 
als assistent in de kinderopvang. Deze branche kent veel 
verschillende beroepen en mogelijkheden. Wat past bij jou?

KWALITEITEN
• Gastvrij
• Behulpzaam
• Goed verzorgd
• Interesse in mensen

ZELF TE KOPEN 
MATERIAAL
Niets. Verzorgingsartikelen, 
schoonmaakmaterialen en 
-middelen zijn op school 
aanwezig. 

VRAGEN?
Als je vragen hebt, ga dan 
naar je mentor of een van de 
vakdocenten op jouw school. 

Certificaten Centrum Capelle Delfshaven Hoogvliet

Assistent medewerker in de interieur/
mode branche



Gehandicaptenzorg 

Medewerker groothuishouding 
SVS-traditionele schoonmaak

   

Schoonmaken Hago Zorg    

Schoonmaken met microvezel   

Werken in de kinderopvang SVA 

Werken in de zorg SVA    

Werken in een (zorg-)instelling SVA2 

Woonhulp 

Je kunt alle brancheopleidingen op je eigen school  
of één van de andere Accent-scholen behalen.



GROEN

DIT LEER JE
Je leert naast algemene werkvaardigheden ook 
vakspecifieke kennis- en vaardigheden die nodig zijn 
om goed in de branche te kunnen werken. Naast het 
onderhouden van planten, gewassen en terreinen, leer 
je bijvoorbeeld hoe je materialen vervoert, hoe je een 
grasveld of een border aanlegt en hoe je gewassen plant. 
Ook besteden we aandacht aan samenwerken, instructies 
opvolgen en overleggen. Dat is wel zo handig, want  
vaak werk je met meerdere mensen tegelijk in een tuin  
of in een gebied. 

Hou je ervan om buiten te werken? Heb je interesse 
in de natuur? En mogen jouw handen vies worden? 
Dan is de branche Groen echt iets voor jou.

Kies je voor de branche Groen? Dan word je voorbereid 
en opgeleid op het werken in de groenvoorziening 
zoals tuinen, bossen of plantsoenen. Je leert hoe je de 
planten, struiken en bomen goed kunt onderhouden en 
je leert allerlei basistechnieken als planten, schoffelen, 
snoeien en bestraten. Ook leer je hoe je materialen of 
groengereedschap kunt gebruiken.

Binnen de branche Groen kun je verschillende certificaten 
behalen. Door te oefenen op school en stage te lopen, werk je 
naar het examen toe. Je kunt bijvoorbeeld komen te werken 
als assistent hovenier of assistent groenmedewerker bij een 
plantsoendienst of tuincentrum. Of werken in een bloemen-
winkel of op een zorgboerderij. Wat wil jij doen in Groen? 

KWALITEITEN
• Doorzettingsvermogen
• Weerbestendig
• Spierkracht
• Interesse in de natuur

ZELF TE KOPEN 
MATERIAAL
Veiligheidsschoenen,  
een overall en regenlaarzen 
zijn op school aanwezig.

VRAGEN?
Als je vragen hebt, ga dan 
naar je mentor of een van de 
vakdocenten op jouw school. Je kunt alle brancheopleidingen op je eigen school  

of één van de andere Accent-scholen behalen.

Certificaten Centrum Capelle Delfshaven Hoogvliet

Bosmaaier  

IPC / Groene ruimte 

Kettingzaag  

Kleine tuin/parkmachines  

Werken in de groenvoorziening SVA1  

Werken in de groenvoorziening SVA2 



ECONOMIE, HANDEL 
EN LOGISTIEK

DIT LEER JE
Je leert naast algemene werkvaardigheden ook 
vakspecifieke kennis- en vaardigheden die nodig zijn om 
goed in de branche te kunnen werken. Wil je bijvoorbeeld in 
het magazijn werken? Dan leer je de computer te gebruiken 
voor het bijhouden van de voorraad en materiaalbonnen te 
maken. Als je liever in de winkel of aan de balie werkt, leer je 
klanten te woord te staan. Ook leer je als winkelmedewerker 
de kassa te bedienen en de winkel netjes te houden. Als 
baliemedewerker leer je allerlei administratieve handelingen, 
zoals het verzorgen van inkomende en uitgaande post en 
het maken van terugbelverzoeken.  

Kies je voor deze veelzijdige branche dan kun je leren om 
bijvoorbeeld in een winkel te werken, klanten te ontvangen 
aan de balie of het magazijn te bevoorraden. Ook kun je je 
bekwamen tot vorkheftruck- of reachtruckchauffeur.  

In deze branche draait alles om het kopen en verkopen, maar 
wel in brede zin. Want als je voor deze branche kiest, leer je 
naast vaardigheden om in een winkel of aan een balie te 
werken ook bijvoorbeeld het bijhouden van de voorraad en het 
klaarmaken van producten voor de verkoop. Of leer het hele 
logistieke proces om producten te verzamelen en te vervoeren. 

Je kunt verschillende certificaten behalen. Je kunt bijvoor -
beeld komen te werken in een winkel. Of als balie-
medewerker aan de ontvangstbalie bij een bedrijf. Werk je 
liever ‘achter de schermen’? Dan kun je bijvoorbeeld komen 
te werken bij een groothandel of een logistiek bedrijf.

KWALITEITEN
• Nauwkeurig
• Organisatietalent
• Vriendelijk
• Servicegericht

ZELF TE KOPEN 
MATERIAAL
Eventueel een 
rekenmachine.

VRAGEN?
Als je vragen hebt, ga dan 
naar je mentor of één van de 
vakdocenten op jouw school. 

Certificaten Centrum Capelle Delfshaven Hoogvliet

Assistent medewerker logistiek   

Baliemedewerker   

KCH Magazijn  

KCH winkelmedewerker    

Orderverzamelaar KCH 

Reachtruckchauffeur   

Trekker rijbewijs (th+pr) 

Vorkheftruckchauffeur    

Je kunt alle brancheopleidingen op je eigen school  
of één van de andere Accent-scholen behalen.



TECHNIEK

DIT LEER JE
Je leert naast algemene werkvaardigheden ook 
vakspecifieke kennis- en vaardigheden die nodig zijn om 
goed in de branche te kunnen werken. In de speciale 
praktijklokalen kun je alle aspecten van het vak leren. 
Van lassen tot puntlassen en het maken van duidelijke 
werktekeningen, alle elementen van metaal komen aan bod. 
Zo leer je ook met de opleiding machinale houtbewerking 
allerlei vaardigheden als schuren, zagen en schaven. En 
bij schilderen leer je bijvoorbeeld sauzen, schilderen en 
behangen. Tijdens de VCA-opleiding leer je onder meer over 
veilig omgaan met gereedschappen, machines en giftige 
stoffen. Dit is belangrijke basiskennis voor iedere leerling die 
voor Techniek kiest. 

Ben je handig? Werk jij graag met je handen? Vind jij  
het leuk om te werken in een garage of autowasstraat?  
Of lijkt het je leuk om bijvoorbeeld te leren lassen of  
metaal te bewerken? Kies dan voor de branche Techniek. 

Van metalen constructies tot de houten kozijnen in 
gebouwen. Kijk om je heen en overal zie je techniek. 
Onder deze branche valt bijvoorbeeld ook het branche-
certificaat schilderen door de schildersvakopleiding en 
het branchecertificaat carcleaning door de levensechte 
autowasstraat in ons schoolgebouw in Capelle.

Binnen de branche Techniek kun je verschillende certificaten 
behalen. Door te oefenen op school en stage te lopen,  
werk je naar het examen toe. Zo kun je bijvoorbeeld 
komen te werken als assistent bij een garage. Haal je een 
lasdiploma? Dan kun je bijvoorbeeld in een metaalbedrijf 
komen te werken. 

KWALITEITEN
• Handig 
• Geduldig
• Nauwkeurig
• Doorzettingsvermogen

ZELF TE KOPEN 
MATERIAAL
Eventueel dichte 
(werk)schoenen voor 
de stage. Overalls en 
materialen zijn op school 
aanwezig.

VRAGEN?
Als je vragen hebt, ga dan 
naar je mentor of één van de 
vakdocenten op jouw school. 

Je kunt alle brancheopleidingen op je eigen school  
of één van de andere Accent-scholen behalen.

Certificaten Centrum Capelle Delfshaven Hoogvliet

B-VCA veiligheidscertificaat    

Carconditioner 1 en 2 

Lasdiploma NIL 1-2 (Electrode lassen, 
MIGMAG lassen of TIG lassen)

   

Schilderen 

VOC / Autopoetser beginnend 

Werken in de metaal  



HORECA

DIT LEER JE
In de lessen komen veel basisvaardigheden voor het werken 
in de keuken aan bod. Zo leer je verschillende snij- en kook-
technieken en vaardigheden als wegen en mixen. Ook leer 
je allerlei ingrediënten goed kennen, recepten opvolgen en 
materialen gebruiken. Verder bereid je de werkplekken in  
de keuken voor en werk je aan de (voor)bereiding van de  
gerechten. Als je in het restaurant bedient, leer je om de 
tafels netjes te dekken met schoon serviesgoed en glaswerk. 
Je leert bestellingen op te nemen. Natuurlijk leer je ook 
hoe je de keuken of het restaurant weer netjes opruimt en 
schoon achterlaat, want veilig en schoon werken is in de 
horeca heel belangrijk.

Vind jij het leuk om gerechten te bereiden en/of te 
serveren? Vind je het leuk om gasten het naar hun zin te 
maken? Dan past de branche Horeca bij jou.

De horecabranche bestaat uit alle bedrijven die eten, 
drinken en overnachtingsmogelijkheden aanbieden zoals 
hotels. Het werken in de horeca is heel divers. Het ene 
moment loop je veel heen en weer met zware dienbladen, 
het andere moment maak je een babbeltje met klanten en 
het volgende moment willen drie mensen tegelijk iets bij je 
bestellen of moet je drie bestellingen tegelijk bereiden. 

Binnen de branche Horeca kun je verschillende certificaten 
behalen. Door te oefenen op school en stage te lopen, werk 
je naar het examen toe. Je kunt bijvoorbeeld later gaan 
werken in een (fastfood)restaurant, in een hotel of bij een 
cateringsbedrijf.  

KWALITEITEN
• Gastvrij
•  Instructies kunnen 

opvolgen
• Stressbestendig
• Teamspeler

ZELF TE KOPEN 
MATERIAAL
Draag lang haar in een 
staart, opgestoken of 
afgedekt met een speciaal 
mutsje.

VRAGEN?
Als je vragen hebt, ga dan 
naar je mentor of één van de 
vakdocenten op jouw school. Je kunt alle brancheopleidingen op je eigen school  

of één van de andere Accent-scholen behalen.

Certificaten Centrum Capelle Delfshaven Hoogvliet

BAS (bediening)   

Bedieningsvaardigheden fastfood SVH  

Hygiënecode HACCP  

KAS (keukenassistent)    

Keukenvaardigheden/Restaurant - SVH  

Werken in de keuken    



ENTREE-OPLEIDING

DIT LEER JE
Op school werk je aan de vaardigheden die nodig zijn om 
bij een bedrijf te kunnen werken. Je werkt aan je eigen 
ontwikkeling en krijgt opdrachten. Ook volg je lessen als 
Nederlands, Engels, rekenen en LLB (Leren Loopbaan 
Burgerschap). Je gaat een deel van de week naar school en 
de overige dagen loop je stage. Je werkt veel in groepjes 
samen aan opdrachten en krijgt soms huiswerk. Centraal 
staan competenties als: samenwerken en overleggen, 
formuleren en rapporteren, klantgericht handelen, plannen 
en organiseren. De entreeopleiding heeft verschillende 
uitstroomrichtingen. 

Wil je na je tijd bij Accent kunnen doorleren? Ben je bereid om 
huiswerk te maken en kan jij je goed concentreren? Bespreek 
dan met je mentor of je de entree-opleiding kunt volgen.   

Op onze school kunnen leerlingen in klas 4 starten met de 
entree-opleiding. Niet iedere leerling is hiervoor geschikt. 
Dit hangt onder meer af hoe makkelijk je leert en hoe je 
werkhouding is. Bespreek daarom de mogelijkheden met je 
mentor en ouders/verzorgers. De entree-opleiding duurt 1 tot 
2 jaar. Met de entree-opleiding kun je het landelijke erkende 
entree-diploma (mbo niveau 1) behalen. 

Ook entree-leerlingen kiezen voor een vakrichting of branche. 
Hier lopen zij stage in. Daarnaast kunnen zij verschillende 
branchecertificaten behalen. Na de entree-opleiding kunnen 
de leerlingen gaan werken als assistent in een bedrijf of 
instelling. De meeste leerlingen gaan doorleren voor een 
mbo niveau 2-opleiding. Dit is onder meer afhankelijk van de 
stage-ervaringen, motivatie, ambities en leerprestaties. 

KWALITEITEN
• Concentratievermogen 
• Leergierig
• Discipline
• Zelfstandig

ZELF TE KOPEN 
MATERIAAL
Eventueel een rekenmachine. 
Woordenboeken en atlassen 
zijn op school aanwezig.

VRAGEN?
Als je vragen hebt, ga dan 
naar je mentor of één van de 
vakdocenten op jouw school. 

Je kunt alle brancheopleidingen op je eigen school  
of één van de andere Accent-scholen behalen.

Diploma Centrum Capelle Delfshaven Hoogvliet

Bouwen, wonen en interieur 

Dienstverlening en producten    

Economie en ondernemen    

Groen 

Horeca, bakkerij en recreatie    

Produceren, installeren en energie 

Zorg en welzijn    



www.accent-praktijkonderwijs.nl

LOCATIES
CAPELLE / CENTRUM / DELFSHAVEN / HOOGVLIET


