
Ontdek wat jij kunt. Bij ons.

Trots op jou





Beste leerling, beste ouder/verzorger, 

Vakmensen. De mensen die wij in de maatschappij hard nodig hebben. Overal. Altijd. Die vakmensen 

leiden wij op bij PRO Emmen. Mannen en vrouwen die met metaal kunnen werken. Die in een winkel 

kunnen staan. Die voor tuinen en parken kunnen zorgen. Of voor mensen. Die kunnen metselen en 

voegen. Die kunnen koken als de beste. En mannen en vrouwen die kunnen timmeren. Zo’n vakman 

of vakvrouw word je bij ons. Bij PRO Emmen ontdek jij wat je kunt. We helpen jou om heel goed te 

worden in je vak. Dat doen we samen. Dat merk je meteen. 

Je bent van harte welkom!

Team PRO Emmen

Trots op jou!

Wij onderwijzen meesterschap. In beroepen en in het leven.

MEESTERSCHAP



Het begint bij wat jij kunt

We gaan uit van wat jij kunt. Bij ons ga je daar nog beter in worden. Welke richting je ook kiest. Omdat 

je meteen een vak leert, kun je ook snel aan de slag. Daar helpen we je bij. Er zijn veel mogelijkheden 

en richtingen. In het eerste en tweede jaar krijg je veel verschillende praktijkvakken. Zo ontdek je wat 

je leuk vindt en wat je goed kan. In het derde jaar kies je vakken uit de richtingen economie, groen, 

techniek of zorg & welzijn.

Geen leerling is hetzelfde. Geen dag is hetzelfde. Geen les is hetzelfde. 
VERRASSEND







Topteam en prachtpand

Heb je ons gebouw al gezien? Daar zijn we trots op. PRO Emmen zit naast het stadion van  

FC Emmen. Alles is goed voor elkaar. Praktijklokalen met alle machines en materialen om je  

vak te leren. Van zaagmachines tot naaimachines, van lasapparaten tot zitmaaiers en van 

winkelkassa’s tot ovens en bakplaten. 

Samen zorgen we voor een sfeer waarin iedereen graag werkt. Als je plezier hebt ga je graag  

aan de slag. Als team zijn we trots op de leerlingen. Omdat we weten wat jullie kunnen.  

Omdat we zien hoe hard jullie je best doen. 

Wij gaan zonodig de strijd aan. Voor onze leerlingen en voor onze school. 

STRIJDBAAR



Wij helpen jou verder

Dat merk je meteen als nieuwe leerling. Elke docent is er om jou verder te helpen. Zodat jij ontdekt dat 

je steeds meer kunt en verder komt. Dan kun je straks trots zeggen dat je een vakman of vakvrouw bent 

die de maatschappij nodig heeft.

Je stage

In het tweede jaar doe je een maatschappelijke stage. Dan ontdek je zelf dat het fijn is om mee te 

doen. Daardoor kun je straks je eigen plek in de maatschappij vinden. In het arbeidstrainingscentrum 

(ATC) merk je hoe het is om te werken. Je krijgt al wat ervaring met werken, voordat je stage gaat lopen. 

Daarom ga je in het derde jaar naar het ATC. Wij nemen werk serieus. Daarom zorgen we ervoor dat je 

goed voorbereid bent. 

Als je leert het zelf te doen, maakt de samenleving graag ruimte voor je. 
ZELF DOEN







Ook wat theorie
 
Je bent van de praktijk. Dat snappen we. Dat zijn wij ook. Maar theorie hoort er wel bij. 

Je krijgt les in Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde, cultuur, veiligheid, burgerschap en sociale 

vaardigheden. Het aanbod verschilt per leerjaar. Die lessen verdelen we goed over de dagen.

Certificaten

Je kunt bij ons certificaten voor je beroep halen. Werkgevers zijn daar blij mee. Met zo’n certificaat laat 

je zien dat je een onderdeel van je vak echt kunt. 

Als je je diploma hebt

Met je diploma voor praktijkonderwijs kun je verschillende kanten op. De meeste leerlingen gaan aan 

het werk bij een bedrijf. Als het nodig is met wat hulp van ons. Soms is een vorm van dagbesteding een 

goede plek. Je kunt ook doorstromen naar een vervolgopleiding. 

Er is voor iedereen een weg. Wij zorgen dat je die kunt ontdekken. 

EIGEN WEG



Open dag

Kom naar de open dag. Dan kunnen we elkaar leren kennen. Neem je ouder(s)/verzorger(s) mee,  

dan hebben zij ons ook gezien en gesproken. De open dag is in het voorjaar. Medewerkers en leerlingen 

geven rondleidingen. Dan kun je meteen van alles aan ze vragen. Je bent van harte welkom. Alle actuele 

informatie over de open dag vind je op onze website. 

PRO Emmen 
(Stichting Praktijkonderwijs Emmen en omgeving)

Ullevi 22
7825 SE Emmen
T 0591 - 613 310
E info@pro-emmen.nl
www.pro-emmen.nl

Trots op jou!
Trots op jou
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