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Via de praktijk naar een 
mooie toekomst

Bij beroepsopleidingen is leren in de praktijk 
belangrijk. Daarom krijg je meteen al veel met die 
praktijk te maken. Kijk maar wie en wat je alle-
maal tegenkomt op school: naast je leraren een 
heleboel bedrijven en vakmensen.

Stad & Esch & je toekomst

Wie op Stad & Esch een vmbo-opleiding volgt,
kan de toekomst vol vertrouwen tegemoet
zien. Stad & Esch bereidt je voor op de
uitdagingen van de 21e eeuw. Die zien er heel
anders uit dan de uitdagingen waar je ouders
voor stonden. Neem alleen al de ICT die
werkelijk op elk vakgebied meespeelt, of denk
aan de aandacht voor ondernemerschap.

Praktijk centraal 
De praktijk staat centraal op het Beroepencollege 
van Stad & Esch. We werken intensief samen met 
bedrijven en instellingen uit de regio. Vroeg ruiken 
aan ‘het echte werk’ - dat is het idee. Onze vmbo-
opleidingen vormen daardoor een stevige basis 
voor verder leren op het mbo.  

Stad & Esch & vakmanschap

De waardering voor het vakmanschap is hoog en 
er is een enorme vraag naar bevlogen vakmensen. 
Dat vakmanschap krijgt in deze tijd wel een heel 
nieuwe invulling. Daar ga jij je op richten in de 
bovenbouw van het Beroepencollege. 

Stimuleren
Stimuleren is ons uitgangspunt. We gaan uit 
van jouw energie, nieuwsgierigheid, creativiteit 
en flexibiliteit. Juist als je jong bent, heb je die 
eigenschappen in overvloed. Je leert hoe je die 
kunt inzetten voor je persoonlijke en professionele 
vorming.   

Echt beroepsonderwijs
Omdat de praktijk zo belangrijk is, kom je bij Stad 
& Esch veel meer mensen tegen dan alleen de 
leraren. We onderhouden veel relaties met be-
drijven en instellingen waar je na je opleiding zou 
kunnen gaan werken. Denk aan garages, horeca-
bedrijven, winkels, ziekenhuizen, zorginstellingen 
en productiebedrijven. Je kunt bij ons allerlei  
beroepen en bedrijvigheid verkennen.

Stad & Esch Stagebureau

Omdat we stage heel belangrijk vinden voor onze 
leerlingen heeft Stad & Esch een eigen stagebureau. 
Het stagebureau zorgt voor de verbinding tussen 
onderwijs en het bedrijfsleven en het opzetten van 
duurzame afspraken. De insteek is dat onze leer-
lingen meer in contact komen met het bedrijfs- 
leven en instanties buiten de school.

Stad & Esch & de praktijk

Om je goed op te leiden, is het belangrijk dat we 
weten wat er van (v)mbo-leerlingen gevraagd 
wordt. Daarom praten we met werkgevers en  
kijken we rond in de bedrijven. Zo zorgen we er-
voor dat het onderwijs goed aansluit bij de laatste  
ontwikkelingen. Stad & Esch staat midden in de 
samenleving. 

Techniek van nu
Door de samenwerking met bedrijven werk je
met de nieuwste technieken en materialen en
ben je echt aangesloten op de markt en mogelijk-
heden van vandaag. In de bedrijven krijg je
begeleiding van ervaren vakmensen. 

Goed voorbereid
Snel in de praktijk beginnen heeft nog een voor-
deel: je komt er vlug achter of een vak echt bij je
past. Het vmbo is belangrijk voor die oriëntatie.
Er is voldoende tijd en ruimte om te onderzoeken  
wat je wilt, wat je talenten zijn en waar je echt op 
je plek bent. Zo ben je op Stad & Esch aan het 
eind van het vmbo goed voorbereid op de ver-
volgopleiding die bij je past. 



Stad & Esch & de arbeidsmarkt

We stemmen ons onderwijs goed af op de vragen  
van de arbeidsmarkt. Dit vergroot de kans op 
een baan. De kansen zijn sowieso al gunstig voor 
vakmensen: er is veel vraag naar goed opgeleide 
werknemers in bijna alle vakgebieden.

Stad & Esch & ondernemen

Bij Stad & Esch kijken we anders naar werk. 
Ook ondernemerschap is belangrijk. Je kunt 
bijvoorbeeld kiezen voor de richting Economie 
& Ondernemen. Daar leer je hoe je een bedrijf 
kunt beginnen en wat er komt kijken bij het werk 
als zelfstandige, het hebben van eigen klanten 
en een bedrijf. Bij alle richtingen schenken we 
aandacht aan de mogelijkheid om een bestaan 
als zelfstandige op te bouwen. Daarbij gaat het 
om vaardigheden als creatief denken, plannen 
en organiseren, snel schakelen en communiceren 
met klanten en opdrachtgevers. Maar ook 
in de andere profielen kun je een keuzedeel 
‘ondernemen’ kiezen.

Stad & Esch & actief zijn

Bij Stad & Esch zien we graag dat je veel leert en 
ook een fijne tijd hebt. Daarom kun je je breed 
ontwikkelen en zijn er veel activiteiten. Zo heb-
ben we bijvoorbeeld Talentprogramma’s: sport 
& gezondheid, techniek & innovatie, media & ict 
en mode & design, sporttoernooien (op de tl kun 
je sport als eindexamenvak kiezen), een school-
band, de schoolkrant, voorstellingen, excursies en 
uitwisselingen met scholen in het buitenland. Je 
wordt altijd uitgedaagd om met bruikbare ideeën 
te komen.

Alle opleidingen voor de 21e eeuw

Veel om ons heen heeft te maken met high
tech en design. Bij de opleidingen Techniek
krijg je te maken met onderdelen uit de metaal,
bouw, elektro, installatie, toegepaste ICT en
multimedia. 

Bij Economie & Ondernemen draait het om 
werkzaamheden binnen moderne kantoren en 
winkels: van geautomatiseerde administratie 
tot etaleren en verkoopgesprekken voeren. 
Stimuleren en ontwikkelen van ondernemerschap 
krijgt daarbij veel aandacht.

Bij de opleiding Zorg & Welzijn werken we 
samen met de grootste werkgever in de regio, 
Zorgcombinatie Noorderboog, en met het mbo 
en hbo in de Noorderboog Academie. Dit biedt 
een goed afgestemd traject van leren en werken, 
met veel toekomstkansen.

Een belangrijk en bijzonder onderdeel van 
de opleiding Horeca Bakkerij Recreatie is de 
Food Factory. Hier is intensieve aandacht voor 
de (ambachtelijke) keuken en de commerciële 
aspecten van het horecabedrijf. Je krijgt 
masterclasses van ondernemers en vakmensen, 
en je maakt kennis met de oorsprong van 
ingrediënten. We werken nauw samen met het 
mbo (Alfa College).

ICT is een belangrijk onderdeel van de verschillende 
opleidingen. Bij al onze opleidingen doe je vaardig-
heden op die in een modern bedrijf essentieel zijn.

Henrico ten Brink,  
voorzitter ICC-Parkmanagement: 

‘Mooie perspectieven  
voor vakmensen’

“Mensen kijken er van op als ze horen hoeveel 
beter je als vakman of vakvrouw betaald wordt 
dan bijvoorbeeld in een kantoorbaan. Met een goed 
diploma kun je alle kanten uit in de maatschappij. 
En daarna is er alle gelegenheid om je verder te 
ontwikkelen op het vakgebied dat je gekozen hebt. 
Een vakman/vakvrouw heeft ook grote kans om een 
succesvolle ondernemer te worden.  
De levensvreugde die daarmee gepaard gaat, is een 
onderbelicht aspect. Het is goed wanneer dit op 
school aan de orde komt.”
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Jan Meijer,  
voorzitter Meppeler Handelsvereniging:

‘Goed om commerciële  
vaardigheden te stimuleren’

“Heel goed als de school de ontwikkeling van com-
merciële vaardigheden stimuleert. Door echt in een
bedrijf te komen, kunnen leerlingen zich uitstekend
oriënteren.”

“Sommigen hebben talent voor contact met klanten,
anderen blijven liever op de achtergrond. Het is ook
heel belangrijk wanneer leerlingen vroeg bekend
raken met de winkelvloer. Dan ontdek je snel genoeg
of je geschikt bent voor het werken in een winkel.”
 

Romy Snoeijenbos,  
hoofd opleidingen Zorgcombinatie  
Noorderboog:

‘Zorg en techniek:  
spannende combinatie’

“Door de vergrijzing moeten we straks met minder  
mensen hetzelfde werk doen. Daardoor worden slim-
me technische oplossingen steeds belangrijker.
Wat we dus steeds meer zien, is zorg in combinatie
met techniek. Daardoor wordt de zorg ook interessan-
ter voor jongens.”
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