
De Esborg wil de leerlingen 
zo goed mogelijk 
voorbereiden op een 
zelfstandige plaats in de 
samenleving en op de 
arbeidsmarkt. Op jezelf 
wonen, een baan vinden; op 
school ontwikkelen 
leerlingen vaardigheden die 
daarbij van pas komen. 
Naast de theorievakken 
besteden we daarom veel 
tijd en aandacht aan de 
praktijk. De leerlingen 
volgen praktijkvakken en 
lopen verschillende stages. 
 

Zorg en welzijn Het vak zorg 

en welzijn bereidt de leerlingen 
voor op het zelfstandig wonen. 
Tijdens de lessen komen allerlei 
onderdelen aan bod. We 
beschikken over een ruime en 
moderne keuken, waar leerlingen 
leren om maaltijden en hapjes te 
maken. Tevens krijgen de 
leerlingen door de lessen zorg en 
welzijn een beeld van de 
werkzaamheden die horen bij 
een baan in deze sector.  
 

Groen In de basisfase wordt in 

de lessen aandacht besteed aan 
bloemschikken, dierverzorging, 
plantenteelt en tuinonderhoud. 
De leerlingen werken in de 
tuin/kas aan verschillende 
opdrachten. In de oriëntatiefase 
mogen de leerlingen kiezen waar 
ze in de groen lessen mee verder 
willen. Als leerlingen stage lopen 
in de groene sector, worden de 
lessen afgestemd worden op het 
werk dat tijdens de stage gedaan 
moet worden.  
 

Detail en Zakelijke 
Dienstverlening Bij het vak 

zakelijke dienstverlening en detail 
moeten diverse theorie en 
praktijkopdrachten worden 
uitgevoerd. Het vak wordt 
vormgegeven in de oriëntatiefase 
en als leerlingen stagelopen in 
deze sector wordt er in de fase 
extra aandacht aan besteed. Veel 
schoolse opdrachten komen van 
pas als er stage gelopen wordt in 
een winkel of supermarkt. 
 

Techniek Voor techniek gaan 

leerlingen aan de slag met allerlei 
vormen van techniek. In het 
eerste leerjaar algemene 
techniek, waarbij het belangrijk is 
dat leerlingen leren zich later op 
dit vlak zelf te kunnen redden. Er 
wordt gewerkt met hout, kunststof 
en metaal. Ook wordt les 
gegeven in elektriciteit en 
fietstechniek. In het tweede jaar 
komt er naast algemene techniek 
ook metaal bij. Een verbreding, 
uitbreiding en verdieping hiervan 
vindt plaats in de oriëntatiefase.  
 

De leerlingen kunnen in de 
specialisatiefase kiezen voor 
techniek. De lessen zullen 
toegespitst worden op de 
stagerichting van een leerling. 
 

Keuze voor een sector 
Leerlingen moeten in de 
oriëntatiefase een keuze maken 
voor een sector. Uiteraard zal er 
rekening gehouden worden met 
de stage(richting) en de talenten 
van een leerling. Voor leerlingen 
die nog moeite hebben om een 
keuze te maken of voor bepaalde 
onderdelen van de 
zelfredzaamheid nog onderwijs 
moeten volgen, zal in overleg een 
aangepast programma gemaakt 
worden en meegenomen worden 
in het OPP van de leerling. 

Leren in de praktijk:  

praktijkvakken 

 


