STA Educatieve Dagbesteding
STA
STA staat voor Scholing, (methodisch) Training en Arbeid. Het traject Educatieve en- of arbeidsmatige
dagbesteding heeft als doel om iedere deelnemer optimaal uit te dagen binnen het eigen vermogen.
Het uitgangspunt is dat ieder jongere mogelijkheden heeft voor verdere ontwikkeling en van belang is
als participant binnen onze samenleving. Door een gevarieerd aanbod ontdekken de deelnemers hun
eigen mogelijkheden, talenten, interesses, sterke- en- ontwikkelpunten.

Uitgangspunt
Gezamenlijk hebben wij het doel met de deelnemers en hun omgeving, met ervaren en
gespecialiseerde docenten en begeleiders, te werken aan een optimale voorbereiding op de volgende
stap in de ontwikkeling richting werk, onderwijs of een zinvolle dagbesteding. Wij geloven er in dat
persoonlijke groei altijd samengaat met het netwerk en coaching op alle levensgebieden.

Educatieve dagbesteding is van toepassing als de ondersteuningsvraag van de deelnemer luidt:
“Ik wil graag ontwikkelen naar een optimaal toekomst perspectief waarin ik zo zelfstandig als
mogelijk kan functioneren”.
Deelnemen aan STA kan als er;
o Een ontheffing van de leerplicht is afgegeven en/of een andere regeling is afgesproken
waardoor het traject niet ingaat tegen de leerplichtwet.
o De onderwijszorgconsulent doorverwijst richting educatieve dagbesteding, of arbeidsmatige
dagbesteding.
o De gemeente een jongere wil plaatsen vanuit de WMO / Participatie wet.
o Er een constructieve samenwerking is met de betrokken zorgpartij.
Aanbod
Bij de educatieve dagbesteding werken wij aan, op de deelnemer afgestemde, doelen en is het
mogelijk om een startkwalificatie behalen. Toch zijn er enkele algemene ontwikkelingsgebieden waar
iedere deelnemer op zijn/haar niveau aan werkt:
o Vaardigheden op het gebied van rekenen en taal.
o Burgerschap, denk hierbij aan economie, maatschappijleer.
o Zelfstandigheid en zelfzorg.
o Sociaal en persoonlijk functioneren.
Dit kan van maandag t/m vrijdag; 50 weken per jaar.
De kosten zijn € 50,-- per dagdeel
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(Praktijk) Opleidingen, cursus en trainingsaanbod
Het Sprengen College biedt een breed aanbod aan (praktijk) opleidingen, trainingen en cursussen
bestemd voor diverse doelgroepen.
De opleidingen worden gegeven door ervaren en gespecialiseerde trainers die affiniteit en ervaring
hebben met mensen uit diverse doelgroepen. Vanzelfsprekend sluit ons aanbod altijd aan bij de
geldende wet- en regelgeving. Alle opleidingen, cursussen en trainingen worden in kleine groepen
gegeven, waardoor er extra aandacht gegeven kan worden aan de individuele deelnemer.
Alle opleidingen, cursussen en trainingen worden op locatie Wapenveld gegeven.
Uitgebreide informatie over de diverse opleidingen, cursussen en trainingen volgt in de volgende
pagina’s. Het betreft:
Algemene opleidingen
 Nederlands voor anderstaligen (NT2-niveau A1)

blz.

Praktijkopleidingen
 VCA Basis Veiligheid
 Heftruckopleiding
 Lascursussen
 Stichting Hout & Meubel
 Horeca Assistent
 SVH
 ICT

blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.

Certificaten groen- en bosbeheer
 Bosmaaier Basis
 Bosmaaier Opfriscursus
 Kleine tuin en parkmachines
 Motorzaag licht velling en afkorten van liggend hout
 Motorzaag opfris training
 Werken met een takversnipperaar

blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.

Opleidingen, cursussen en trainingen op maat
Indien gewenst kunnen opleidingen, cursussen en trainingen op maat gemaakt worden aangeboden.
Voor aanmeldingen of opleidingen op maat kunt u contact opnemen via
info@sprengencollege.nl of 0578-692280
P. van der Veen of B. van den Berg
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VCA Basis Veiligheid
Opdrachtgevers in de industrie, bouwnijverheid hoveniers- en groenvoorzieners eisen vaak van
bedrijven die werkzaamheden uitvoeren dat de medewerkers en het bedrijf VCA-gecertificeerd zijn.
De VCA cursus is bedoeld voor alle operationele medewerkers van bedrijven in de industrie en
bouwnijverheid. Deze korte, praktijkgerichte cursus wordt verzorgd door zeer ervaren docenten via
audiovisueel programma, waarbij voor de individuele cursist een maatwerktraject wordt gemaakt.

Toelatingseisen:
Vooropleiding:
Leeftijd:
Duur:
Datum:
Certificaat/diploma:

geen
16 jaar
6 dagdelen
hele jaar
de deelnemer ontvangt bij voldoende resultaat een certificaat en een
pasje

Wat bieden wij:
-

Specialistische begeleiding
Materiaal
Examen

Kosten voor VCA Basis Veiligheid:
1 VCA - certificaat
5 VCA - certificaten
10 VCA - certificaten
20 VCA - certificaten

€ 450,00
€ 2.025,00
€ 3.825,00
€ 7.200,00

VCA zelfstudie:
-

Examen op locatie
1 dagdeel begeleiding door gespecialiseerde trainer

Kosten voor VCA zelfstudie
1 VCA - certificaat
5 VCA - certificaten
10 VCA - certificaten
20 VCA - certificaten

€ 250,00
€ 1.125,00
€ 2.125,00
€ 4.000,00

Bij opgave graag onderstaande gegevens doorgeven:
Voornaam en achternaam
Voorletters
Geboortedatum en geboorteplaats
Eventueel compasnummer
En een volledig factuuradres.
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VCA – VOL
VCA –VOL staat voor Veiligheid en Operationeel Leidinggevende VCA. Met een VCA-VOL diploma
kunt u aantonen dat u veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van u en de
medewerkers waaraan u leiding geeft.
Vervult u een leidinggevende functie of bent u actief als ZZP-er, dan is een VCA-VOL certificaat
verplicht.
Toelatingseisen:
Vooropleiding:
Leeftijd:
Duur:
Datum:
Certificaat/diploma:

geen
16 jaar
6 dagdelen
hele jaar
de deelnemer ontvangt bij voldoende resultaat een certificaat en een
pasje

Wat bieden wij:
-

Specialistische begeleiding
Materiaal
Examen

Kosten voor VCA Basis Veiligheid:
1 VCA - certificaat
5 VCA - certificaten
10 VCA - certificaten
20 VCA - certificaten

€ 450,00
€ 2.025,00
€ 3.825,00
€ 7.200,00

VCA zelfstudie:
-

Examen op locatie
1 dagdeel begeleiding door gespecialiseerde trainer

Kosten voor VCA zelfstudie
1 VCA - certificaat
5 VCA - certificaten
10 VCA - certificaten
20 VCA - certificaten

€ 250,00
€ 1.125,00
€ 2.125,00
€ 4.000,00

Bij opgave graag onderstaande gegevens doorgeven:
Voornaam en achternaam
Voorletters
Geboortedatum en geboorteplaats
Eventueel compasnummer
En een volledig factuuradres.
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Heftruck certificaat
Opdrachtgevers in de industrie, bouwnijverheid hoveniers- en groenvoorzieners vragen in veel
gevallen van de medewerkers dat zij on het bezit zijn van een Heftruck certificaat (in combinatie met
de het VCA-certificaat).
Onderdelen:
 Een vorkheftruck op de juiste manier te bedienen, te verplaatsen en te gebruiken
 Lasten op de juiste manier op te nemen, te verplaatsen en te plaatsen
 Op een ergonomisch verantwoorde manier te werken
 De relevante regelgeving voor het gebruik van een heftruck toe te passen
 Actief bij te dragen aan het vergroten van de veiligheid op de werkplek

Toelatingseisen:
Vooropleiding:
Leeftijd:
Duur:
Datum:
Certificaat/diploma:

geen
16 jaar.
2 dagen
hele jaar
de deelnemer ontvangt bij voldoende resultaat een certificaat en een
pasje

Wat bieden wij:
-

Specialistische begeleiding
Gebruik Heftruck
Examen
Gebruik PBM

Kosten voor heftruck certificaat:
1 Heftruck cursus
5 Heftruck cursussen
10 Heftruck cursussen
20 Heftruck cursussen

€ 450,00
€ 2.025,00
€ 3.825,00
€ 7.200,00

Bij opgave graag onderstaande gegevens doorgeven:
Voornaam en achternaam
Voorletters
Geboortedatum en geboorteplaats
Eventueel compasnummer
En een volledig factuuradres.
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Lascursus
Deze praktijkgerichte lascursus brengt de beginnende lasser de basisbeginselen bij. Waarna een
praktijkverklaring wordt afgegeven.

Toelatingseisen:
Vooropleiding:
Leeftijd:
Duur:
Datum:
Certificaat/diploma:

geen
16 jaar.
13 dagdelen
hele jaar
de deelnemer ontvangt bij voldoende resultaat een praktijkverklaring

Wat bieden wij:
-

Specialistische begeleiding
Inclusief materiaal
Inclusief examen
Inclusief PBM

Kosten voor een lascursus:
1 lascursus
5 lascursussen
10 lascursussen
20 lascursussen

€ 2.400,00
€ 10.800,00
€ 20.400,00
€ 38.400,00

Bij opgave graag onderstaande gegevens doorgeven:
Voornaam en achternaam
Voorletters
Geboortedatum en geboorteplaats
Eventueel compasnummer
En een volledig factuuradres.
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Houtcircel / SSWT / Stichting Hout en Meubel

Niveau 1: Assistent Houtbranche.
Als assistent in de houtbranche kun je aan de slag bij bedrijven binnen de hout-, timmeren meubelindustrie. Daar vervul je een assisterende rol bij het machinaal houtbewerken,
het monteren of als assistent van de logistiek medewerker in de houthandel.
Toelatingseisen:
Vooropleiding:
Leeftijd:
Duur:
Prijs:
Datum:
Certificaat/diploma:

16 jaar.
13 dagdelen van 3 uren
op aanvraag
bij voldoende aanmeldingen, hele jaar
de deelnemer ontvangt bij voldoende resultaat een praktijkverklaring

Bij opgave graag onderstaande gegevens doorgeven:
Voornaam en achternaam
Voorletters
Geboortedatum en geboorteplaats
Eventueel compasnummer
En een volledig factuuradres
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Horeca-assistent
Horeca is eigenlijk een afkorting voor Hotel, Café en Restaurant. De horeca – assistent kan werk
vinden in deze drie verschillende soorten bedrijven.
De horeca-assistent houdt zich bezig met het voorbereiden van werkzaamheden in bijvoorbeeld een
restaurant of een café. Werkt vaak wanneer de klanten of gasten er nog niet zijn. Help daarnaast
bijvoorbeeld met het afwassen het afsluiten van het café of met het afruimen van de tafel in een
restaurant.

Bij het Sprengen College is het mogelijk deze opleiding te volgen. Er wordt gewerkt met
werkportfolio’s Pro 1, Pro 2 en Pro Bediening.

Toelatingseisen:
Vooropleiding:
Leeftijd:
Duur:
Prijs:
Datum:
Certificaat/diploma:

geen
16 jaar.
op aanvraag
bij voldoende aanmeldingen, hele jaar
de deelnemer ontvangt bij voldoende resultaat certificaten

Bij opgave graag onderstaande gegevens doorgeven:
Voornaam en achternaam
Voorletters
Geboortedatum en geboorteplaats
Eventueel compasnummer
En een volledig factuuradres.

Hoe wordt iemand Horeca-Assistent:
Boekje 1 (PRO 1) doorlopen* en behalen van certificaat; ca. 30 uur.
Boekje 2 (PRO 2) doorlopen* en behalen van certificaat; ca. 30 uur.
Boekje 3 (PRO Bediening) doorlopen* en behalen van certificaat; ca. 40 uur.
Bestuderen en leren in de door mij gemaakte samenvatting; ca. 10 uur.
Het afleggen van het daadwerkelijke examen door examinatoren van de SVH; ca. 4 uur
Komt op een totaal van ca. 114 uur.
*= inclusief veel herhalen en oefenen ook met verkoopgesprekken.
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Sociale Hygiëne (SVH)
De verantwoordelijkheid van de ondernemer of de bedrijfsleider in de horeca is groot. Medewerkers
worden geacht op de juiste manier te kunnen omgaan met alcohol-, gok- en drugsverslaving.
Daarnaast worden handige methoden behandeld om gasten duidelijk te maken wat in het bedrijf wel
en niet is toegestaan.

De cursus bestaat uit vijf hoofdstukken. Ieder hoofdstuk wordt klassikaal en individueel behandeld. Dit
is ook grotendeels afhankelijk per cursist.
Wekelijks worden er twee blokken(gem. 2 uur) gewerkt uit het boek. Hier wordt een hoofdstuk
behandeld, waardoor de student gemiddeld dus 5 weken doet om het boek door te nemen.
Vervolgens zal er geoefend worden moet proefexamens en is het afhankelijk van de cursist wanneer
hij klaar is voor het examen. (gem. nog 3 weken.) Dit betekent dat de cursist twee maanden bezig is
met de cursus.

Toelatingseisen:
Vooropleiding:
Leeftijd:
Duur:
Prijs:
Datum:
Certificaat/diploma:

geen
16 jaar.
op aanvraag
bij voldoende aanmeldingen, hele jaar
de deelnemer ontvangt bij voldoende resultaat een erkend diploma

Bij opgave graag onderstaande gegevens doorgeven:
Voornaam en achternaam
Voorletters
Geboortedatum en geboorteplaats
Eventueel compasnummer
En een volledig factuuradres.
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ICT
Binnen de verschillende werkgebieden en door steeds meer ondernemers worden ICT vaardigheden
gevraagd. Het Sprengen College biedt aan de hand van Informaticawijs kansen om op een
basisniveau deze vaardigheden aan te leren.
De cursus bestaat uit vier componenten





Typcursus
Officewijs
Mediawijs
Gimp (fotoshoppen)

Naast bovenstaande vier componenten is er nog een onderdeel hoe om te gaan met Windows.
Hiervoor is geen diploma te behalen.

Toelatingseisen:
Vooropleiding:
Leeftijd:
Duur:

Prijs:
Datum:
Certificaat/diploma:

geen
12 jaar
Typcursus:
10 weken 2 lesuren (1 dagdeel) per week
Officewijs:
8 weken 2 lesuren (1 dagdeel) per week
Mediawijs:
9 weken 2 lesuren (1 dagdeel) per week
Gimp (fotoshoppen):
7 weken 2 lesuren (1 dagdeel) per week
op aanvraag
bij voldoende aanmeldingen, hele jaar
De deelnemer ontvangt voor Typecursus, Officewijs en Mediawijs bij
voldoende resultaat een diploma.
Voor Gimp en Window ontvangt de deelnemer een certificaat.

Bij opgave graag onderstaande gegevens doorgeven:
Voornaam en achternaam
Voorletters
Geboortedatum en geboorteplaats
Eventueel compasnummer
En een volledig factuuradres

10

Bosmaaien basiscursus
Werken met de bosmaaier betekent een risico op persoonlijke ongevallen en overtreding van
natuurwetgeving. Daarom worden er door de ARBO-wetgeving hoge veiligheidseisen gesteld aan
personen die met deze machines werken en aan de machines zelf. Daarnaast is het belangrijk
werkzaamheden uit te voeren volgens de richtlijnen van de Flora- en Faunawetgeving. Veel
werkgevers en leidinggevenden van bedrijven/organisaties verplichten daarom medewerkers tot het
volgen van een gedegen cursus alvorens zij met deze machine mogen gaan werken.
Onderdelen:
 Werken met de bosmaaier
 Werken met draadkop, slagmes en zaagblad

Toelatingseisen:
Vooropleiding:
Leeftijd:

Duur:
Prijs:
Datum:
Certificaat/diploma:

geen
16 jaar. Hierbij moet worden aangetekend dat de leeftijd van 16 jaar
alleen geldt in een leersituatie, onder deskundige begeleiding. Om
zelfstandig te mogen werken met deze machines geldt een minimum
leeftijd van 18 jaar
3 dagen
op aanvraag
Bij voldoende aanmelding, hele jaar
de deelnemer ontvangt bij voldoende resultaat na deze 3 dagen een
certificaat.

Bij opgave graag onderstaande gegevens doorgeven:
Voornaam en achternaam
Voorletters
Geboortedatum en geboorteplaats
Eventueel compasnummer
En een volledig factuuradres.
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Bosmaaien opfriscursus
Werken met de bosmaaier betekent een risico op persoonlijke ongevallen en overtreding van
natuurwetgeving. Daarom worden er door de ARBO-wetgeving hoge veiligheidseisen gesteld aan
personen die met deze machines werken en aan de machines zelf. Daarnaast is het belangrijk
werkzaamheden uit te voeren volgens de richtlijnen van de Flora- en Faunawetgeving. Veel
werkgevers en leidinggevenden van bedrijven/organisaties verplichten daarom medewerkers tot het
volgen van een gedegen cursus alvorens zij met deze machine mogen gaan werken.

Toelatingseisen:
Vooropleiding:
Leeftijd:

Duur:
Prijs:
Datum:

Certificaat/diploma:

geen
16 jaar. Hierbij moet worden aangetekend dat de leeftijd van 16 jaar
alleen geldt in een leersituatie, onder deskundige begeleiding. Om
zelfstandig te mogen werken met deze machines geldt een minimum
leeftijd van 18 jaar
1 dag
op aanvraag

de deelnemer ontvangt een bewijs van deelname.

Bij opgave graag onderstaande gegevens doorgeven:
Voornaam en achternaam
Voorletters
Geboortedatum en geboorteplaats
Eventueel compasnummer
En een volledig factuuradres.
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Motorkettingzaag lichte velling
Werken met de motorkettingzaag brengt een risico op ongevallen met zich mee. Door de ARBOwetgeving worden hoge veiligheidseisen gesteld aan personen die met deze machines werken en
daarnaast ook aan de machines zelf. Veel organisaties verplichten hun medewerkers daarom tot het
volgen van een gedegen training voordat zij met deze machine mogen gaan werken.

Toelatingseisen:
Vooropleiding:
Leeftijd:
Duur:

Prijs:
Datum:
Certificaat/diploma:

geen
18 jaar
4 dagen
 1 dag instructie
 1 dag korten van liggend hout
 2 dagen velling van licht hout
op aanvraag
bij voldoende aanmeldingen, hele jaar
de deelnemer ontvangt bij voldoende resultaat na deze 3 dagen een
certificaat.

Bij opgave graag onderstaande gegevens doorgeven:
Voornaam en achternaam
Voorletters
Geboortedatum en geboorteplaats
Eventueel compasnummer
En een volledig factuuradres.
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Opfriscursus Motorkettingzaag lichte velling
Werken met de motorkettingzaag brengt een risico op ongevallen met zich mee. Door de ARBOwetgeving worden hoge veiligheidseisen gesteld aan personen die met deze machines werken en
daarnaast ook aan de machines zelf. Veel organisaties verplichten hun medewerkers daarom tot het
volgen van een gedegen training voordat zij met deze machine mogen gaan werken.

Toelatingseisen:
Vooropleiding:
Leeftijd:
Duur:
Prijs:
Datum:
Certificaat/diploma:

in bezit van certificaat motorkettingzaag lichte velling
18 jaar
1 dag
op aanvraag
bij voldoende deelname, hele jaar
de deelnemer ontvangt een bewijs van deelname

Bij opgave graag onderstaande gegevens doorgeven:
Voornaam en achternaam
Voorletters
Geboortedatum en geboorteplaats
Eventueel compasnummer
En een volledig factuuradres
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Werken met een tak-/houtversnipperaar
In de groensector wordt veel bij het vrijkomen van snoeihout steeds vaker gebruik gemaakt van een
tak-/houtversnipperaar. Om veilig te kunnen werken met deze is het belangrijk om instructie te volgen
op welke manier veilig gewerkt kan worden met deze machines. Maar niet alleen een instructie over
het gebruik van de machines is noodzakelijk, ook het dagelijkse en periodieke onderhoud is van
belang om te kunnen werken volgens de ARBO- en VCA-richtlijnen. Regelmatig onderhoud aan
machines beperkt het risico van werkonderbreking van mens en machine waardoor de bedrijfsvoering
efficiënter wordt.

Toelatingseisen:
Vooropleiding:
Leeftijd:

Duur:
Prijs:
Datum:
Certificaat/diploma:

geen
16 jaar. Hierbij moet worden aangetekend dat de leeftijd van 16 jaar
alleen geldt in een leersituatie, onder deskundige begeleiding. Om
zelfstandig te mogen werken met deze machines geldt een minimum
leeftijd van 18 jaar.
1 dag
op aanvraag
bij voldoende aanmelding, hele jaar
de deelnemer ontvangt bij voldoende resultaat een certificaat

Bij opgave graag onderstaande gegevens doorgeven:
Voornaam en achternaam
Voorletters
Geboortedatum en geboorteplaats
Eventueel compasnummer
En een volledig factuuradres
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Nederlands voor anderstaligen
(NT2, niveau A1 en A2)

Naar Nederland is het enige officiële zelfstudiepakket voor het inburgeringsexamen in het buitenland.
‘Officieel’ wil zeggen dat dit pakket geheel in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid is ontwikkeld. De teksten en oefeningen sluiten dus naadloos aan op de
examenvragen.
Inburgeringsexamen
Naar Nederland bereidt u voor op de drie onderdelen van het inburgeringsexamen in het buitenland:
 Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)
 spreekvaardigheid op NT2-niveau A1
 leesvaardigheid op NT2-niveau A1
Inhoud van het pakket
Het pakket Naar nederland is samengesteld uit boeken, audio-cd’s en dvd’s, zodat het voor iedereen
bruikbaar en toegankelijk is, ook voor wie het Latijnse schrift niet beheerst. Het pakket Naar
Nederland bevat:
 een dvd met de film Naar Nederland
 een fotoboek en audio-cd met honderd KNM-toetsvragen
 het werkboek Naar Nederland met audio-cd’s
 een dvd met e-learningprogramma
 een toegangscode voor het online e-learningprogramma
 een handleiding op papier en op audio-cd, inclusief woordenlijst in de eerste taal
Voor wie
 Je bent verplicht om in te burgeren
Ook in dit geval biedt de cursus Nederlands als tweede taal (NT2) uitkomst.
 Je spreekt niet of nauwelijks Nederlands en wil Nederlands leren spreken, lezen en schrijven
De cursus Nederlands voor anderstaligen is geschikt voor jou. Deze NT2-cursus is er voor lager- en
middenopgeleiden en voor hoogopgeleiden

https://www.nt2.nl/leerlijn/naar_nederland
Toelatingseisen:
Vooropleiding:
Leeftijd:
Duur:
Prijs:
Data:
Certificaat/diploma:

16 jaar??
13 dagdelen van 3 uren??
op aanvraag
bij voldoende aanmeldingen, hele jaar
de deelnemer ontvangt bij voldoende resultaat een praktijkverklaring

Bij opgave graag onderstaande gegevens doorgeven:
Voornaam en achternaam
Voorletters
Geboortedatum en geboorteplaats
Eventueel compasnummer
En een volledig factuuradres.
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