Het Sprengen College biedt het volgende onderwijsaanbod:
Praktisch onderwijs
Houtbewerking
• Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie (SSWT), stap 1, 2 en 3
Op het Sprengen College is een grote houtwerkplaats waar leerlingen opgeleid worden tot allround
timmerman. Wij maken hierbij gebruik van SSWT, waarbij de leerlingen het diploma kunnen behalen
op niveau 1, 2 en 3. Leerlingen maken verschillende opdrachten binnen dit traject, ook van externe
opdrachtgevers. Deze opdrachten bestaan uit reparaties, maar ook uit het vervaardigen van
opdrachten, zoals kippen-, konijnen- en hondenhokken. Leerlingen kunnen ook eigen ideeën
aandragen om iets te maken.
Metaalbewerking
• Erkend NIL-diploma lassen MAG, niveau 1 en 2
Wij bieden leerlingen de mogelijkheid tot het volgen van
een cursus lassen MAG niveau 1 en 2. De leerlingen
worden opgeleid om examen te doen voor het erkende
NIL- diploma.
Tijdens de lessen metaal werken de leerlingen aan verschillende opdrachten van en voor klanten. Het
bewerken van metaal met machines en de verschillende technieken die daarvoor nodig zijn, zijn
tevens een onderdeel van de vakgroep metaal. Daarnaast krijgen leerlingen de mogelijkheid om hun
eigen creativiteit te laten zien. Wij stimuleren deze creativiteit graag, het is een ontplooiing die
gebruikt kan worden voor hun portfolio.
Voertuigtechniek
• Fiets- en scootertechniek
• Autotechniek
Consumptief
• Methode PRO Horeca
• Horeca Assistent
• Entree Horeca assistent
• SVH
• PRO-home
Bij consumptief werken leerlingen o.a. volgens de methode PRO Horeca die uit drie verschillende
onderdelen bestaat. Bij ieder onderdeel hoort een boek waarin opdrachten en leerlijnen vermeld
staan. Ieder onderdeel wordt afgesloten met een theorietoets en een certificaat. Wanneer de
leerling alle drie de boeken heeft doorlopen, wordt er toegewerkt naar een proefexamen. De docent
beoordeelt of de leerling over voldoende vaardigheden beschikt om op te gaan voor het examen
Entree Horeca Assistent dat afgenomen wordt door het Deltion College in Zwolle.

Naast de opleiding Horeca Assistent bestaat er ook de mogelijkheid om te werken aan PRO-home, dit
is een methode die de leerling leert om zelfstandig te kunnen koken. Bij deze methode horen wel
certificaten maar het leidt niet tot een diploma.
Entree onderwijs
• Profielen
• Metaal
• Bouw en Infra
• Dienstverlening en zorg
• Detailhandel en verkoop
• Consumptief
• Mobiliteit
In samenwerking met het Deltion College in Zwolle bieden wij de Entree opleiding aan. Op deze
manier heeft de leerling de mogelijkheid om op het Sprengen College een erkend mbo Entree
diploma
te
behalen.
Muziek
• Muziektechnieken
• Rap, beats maken en zang
• Instrumenten bespelen
Cursussen
• Zoals: Heftruckcertificaat, VCA-diploma, Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP),
Certificaten
op het gebied van Groen en Bos.
Theoretisch Onderwijs
Algemeen
• Nederlands
• Rekenvaardigheden
• Taalvaardigheden
• ICT
• Leren, Loopbaan en Burgerschap
Op weg naar 1F t/m 3F
• Nederlands
• Engels
• Wiskunde
• Aardrijkskunde
• Biologie
• Geschiedenis

Met begeleiding van het IVIO@School programma, de symbioseschool en bevoegde vakdocenten
alle vakken voor
• vwo
• havo
• vmbo tl, gl, kb, bb
Algemeen
Sport
Naast het bovenstaande aanbod vindt het Sprengen College sport belangrijk. Dit maakt dan ook deel
uit van het wekelijkse rooster.
TOA
Veel van onze leerlingen stromen uit richting het mbo. Mede hierdoor hebben wij gekozen om te
gaan werken met TOA. Deze toets methode wordt ook ingezet bij het mbo. TOA is een ideale
methode om ook tussentijds te kunnen toetsen waar de leerling qua niveau staat. De TOA is een
webbased toets- en leerlingvolgsysteem met meer dan 800 toetsen. Deze toetsen zijn ontwikkeld
aan de hand van het ”Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen” en het Europees
Referentiekader/Common European Framework of Reference (ERK/CEF).
Stage
Een leerling die in het schooljaar vijftien jaar of ouder is, gaat zo mogelijk op (oriënterende) stage.
Deze stage begint vaak met één of twee dagen per week, tenzij de opleiding anders vraagt. Bij
aanvang van de stage is de begeleiding intensief. De leerling werkt altijd samen met de
stageverlener. Het doel is dat de leerling in contact komt met de omringende samenleving. Het
sociale aspect is hierbij het belangrijkst, omgangsvormen, maken en nakomen van afspraken,
samenwerken, een gesprek voeren, samen pauzeren, omgaan met opdrachten, enzovoort. Het
hoofddoel is het vergroten van het zelfvertrouwen, zelfstandigheid en voorbereiden op
arbeidsvaardigheden.
Overig
Veel aandacht wordt besteed aan algemene vaardigheden. Hierdoor wordt de leerling alvast getraind
voor de stap richting het vervolgonderwijs óf de arbeidsmarkt. Denk hierbij aan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het vergroten van zelfstandigheid
Concentratie
Motivatie
Werkhouding
Netheid
Samenwerking
Initiatief tonen
Omgaan met leiding/gezag
Eigen mogelijkheden en beperkingen
Uiterlijke verzorging
Presentatie

Indicatie banenafspraak en doelgroepregister
Alle jongeren die onderwijs volgen of volgden binnen het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO),
krijgen (zonder beoordeling) een Indicatie banenafspraak. Met deze indicatie valt een leerling binnen
de doelgroep van de banenafspraak. De leerling wordt dan opgenomen in het doelgroepregister
(DGR). Het DGR is een landelijk register, waarin dus alle mensen staan die vallen onder de
banenafspraak. UWV beheert dit register.
Wij als school hebben een contactpersoon (consulent) die alle lijnen uitzet rondom het regelen van
een passende werkplek. Er is één keer per jaar een gesprek met deze consulent (vaak sluit de
leerplicht hier ook bij aan). Besproken wordt welke jongeren zullen uitstromen en wat het
vervolgtraject zal worden (vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding). De consulent zet (in
samenwerking met de leerplicht) vervolgens de lijnen uit richting de betrokken gemeentes, zodat
deze uitstromers in beeld zijn.
Om daadwerkelijk in het DGR te komen, zal het formulier Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen
(ABA) ingevuld en opgestuurd moeten worden. De mentor van de uitstromende leerling zal dit
formulier uitprinten en in ieder geval punt 5 (in te vullen door de betrokken school) invullen. Het is
aan de ouder(s), verzorger(s) of de leerling zelf om dit formulier verder in te vullen en op te sturen
naar het UWV. Mocht hierbij meer ondersteuning nodig zijn, dan kan hiervoor altijd de mentor
benaderd worden.
Mocht de leerling richting vervolgonderwijs gaan, dan raden wij alsnog aan om dit formulier in te
vullen en op te sturen. De leerling zal naar alle waarschijnlijkheid geen gebruik hoeven te maken van
de werkvoorziening die geboden kan worden, maar mocht de leerling onverhoopt uitvallen binnen
het vervolgonderwijs, dan is er een vangnet vanuit de gemeente.
Leerlingen die uitstromen richting arbeid of dagbesteding, dienen zeker aangemeld te worden. Er kan
dan met hulp naar een werkplek gezocht worden die aansluit bij de ondersteuningsbehoeften van de
leerling. Ook biedt dit mogelijkheden op eventuele cursussen, trainingen en opleidingen die vanuit
de gemeente gegeven worden.
Cursusaanbod Sprengen College
Tevens is er een breed aanbod van cursussen en trainingen. Er kunnen diverse diploma’s en
certificaten worden behaald op het Sprengen College.
Door het behalen van een diploma of certificaat verwerft de leerling kennis en vaardigheden
waardoor zijn/haar kansen vergroot worden op de veeleisende en dynamische arbeidsmarkt.
Daarom biedt het Sprengen College naast onderwijs ook cursussen aan. Onderstaande cursussen zijn
ook te volgen wanneer iemand niet ingeschreven staat bij het Sprengen College.
VCA
Dit is een veiligheidscursus arbeid (VCA). Voor een technisch beroep is VCA vaak een noodzakelijk
diploma. VCA is een cursus die gegeven wordt in kleine groepen van maximaal 10 personen. De
cursusduur is zes dagdelen en wordt het laatste dagdeel afgesloten met een landelijk erkend
examen. Bij een goed afgelegd examen ontvangt de cursist een diploma dat tien jaar geldig is.
Heftruckcertificaat
Om bedrijfsmatig met een heftruck te mogen rijden is een heftruckcertificaat nodig.
Wij bieden een tweedaagse heftruckcursus aan. Deze cursus wordt afgesloten met een examen. Bij
een positief afgerond examen ontvangt de cursist een landelijk erkend diploma.

Sociale Hygiëne
De opleiding SVH (Sociale Hygiëne) is voor iedere ondernemer, manager, leidinggevende of
medewerker in de horeca, buurthuis of slijterij die op verantwoorde wijze alcohol wil schenken en/of
verkopen. In de opleiding komen onder andere (de werking van) alcohol, drugs, gokken, het
gastvrijheidsconcept, wet- en regelgeving in de horeca, het sociaal-hygiënisch beleid en
arbeidsomstandigheden aan de orde. De cursus wordt afgesloten met een examen. Wanneer het
examen met succes is afgelegd, ontvangt de cursist het SVH Diploma Sociale Hygiëne. Met dit
diploma wordt de cursist door de Landelijke Examencommissie (LEC-SVH) bijgeschreven in het
Register Sociale Hygiëne en ontvangt hij/zij de SVH Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne.
Lasdiploma
Op onze metaalafdeling bestaat de mogelijkheid tot het volgen van een lascursus die afgesloten
wordt met het behalen van een erkend diploma. Wij bieden MAG-lascursussen aan op niveau 1 en 2.
Het examen wordt afgenomen door het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL). Het NIL is door
de European Federation for Welding, Joining and Cutting het mondiale International Institute of
Welding, organisaties van lasinstituten aangewezen en erkend als Authorized National Body.

