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PRONK
Pronk Leerwerk Station is een initiatief van 

Stichting Van Hier Naar Daar, 
welke jongeren helpt met hun groei en ontwikkeling. 

Talentontwikkeling begint bij een beleving. Door 
duurzame samenwerkingen aan te gaan en het onderwijs 

en bedrijfsleven aan elkaar te koppelen, geven wij 
jongeren deze beleving heel graag mee. Zo hebben we 
een aantal cursussen tot onze beschikking die het vak 

leren in praktijk brengt. 

“Beleven door te doen.”



Onze eigen ontwikkelde bouw opleiding is verbonden aan Sterk Techniek Onderwijs. 
Onder deskundige begeleiding kunnen jongeren van bijvoorbeeld het VMBO, 
mensen in een reïntegratietraject en/of statushouders ingezet worden bij de bouw. 
De opleidingsstructuur wordt in samenwerking met en met steun van het Oranjefonds 
geformeerd. Samenwerkingspartner Sustainable Constructions verbindt het eenvoudige 
bouwsysteem aan het ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs, waardoor VMBO en 
MBO-leerlingen voorbereid worden op een opleiding en werk in de regio.

BOUW

JE GAAT NAAR HUIS MET:

Werkervaring met toekomstige duurzame 
materialen.

Ervaring met het toekomstige bouwproces 
Prefab Montage.

Werkervaring voor bouworganisatie 
Sustainable Constructions.

De titel: Woning Constructeur van circulaire 
woningen.

DUUR: 10 WEKEN

TARIEF: €1500
Het is mogelijk een detacheerder te 
vragen om deze kosten te dekken.

LOCATIE:  HUBERTUSHAL 
OF OP LOCATIE

Het totale lesprogramma bestaat uit theorielessen gekoppeld aan duurzaamheid en 
circulariteit. Daarnaast zijn er praktijklessen waaronder een VR bouw experience. Je 
leert een andere manier van bouwen kennen, een nieuwe, duurzamere manier. Je wordt 
opgeleid tot Woning Constructeur van circulaire woningen die kennis heeft van ecologisch 
en circulair bouwmateriaal. 



De cursus Elektro bevat alle basiskennis rondom de vakken natuurkunde en  
scheikunde. Via experimenten met de eigen ontwikkelde Experi Box, worden de 
belangrijkste technieken en onderdelen van elektriciteit en elektronica aangereikt.

JE GAAT NAAR HUIS MET:

Basisvaardigheden en kennis rondom 
natuur- en scheikunde en biologie op niveau 
MAVO 3 en 4 (VMBO).

Een officieel certificaat.

De titel: Assistent Elektromonteur.

Dankzij samenwerkende partners, zicht op 
een baan.

ELEKTRO
DUUR: 6 WEKEN

TARIEF: €295 EXCL. MATERIAALKOSTEN
Het is mogelijk een detacheerder te 
vragen om deze kosten te dekken.

LOCATIE: H400 - 
NIJMEGEN OF OP GEWENSTE 
LOCATIE

Het doel is te helpen groeien. Dat betekent dat elke leerling als uniek individu wordt 
gezien, het is dan ook mogelijk de opleiding in eigen tempo af te ronden. De opleiding 
wordt afgesloten met een cursus en bijbehorend certificaat. 

De cursus vindt plaats in bedrijfspand H400 in Nijmegen en duurt circa 6 weken. Elke week 
wordt er ongeveer 2 uur aan de technieken rondom elektronica besteed.



De plasticstraat is in werking gesteld door de Stichting Van Hier Naar Daar in samenwerking 
met het Kristallis College. Diverse partijen leveren hun oude plastic in. Leerlingen maken 
van dit plastic nieuwe producten zoals serviesgoed (plastic bekertjes, bordjes en vazen), 
voor onder andere de leer- werk winkel Pronk. 

Deze cursus biedt de volledige kennis en ervaring van een recycle procedure tot aan de 
ontwikkeling van nieuwe producten. Recyclen van A tot Z. Dat wil zeggen dat het begint bij 
een digitale aanlevering en eindigt bij een fysiek product. Welk product dat wordt, is aan 
de cursist. Er wordt grondig onderzoek gedaan naar diverse technieken, welke opties er 
mogelijk zijn, bijbehorende prijzen en naar de behoeften in de markt. 

Voor deze cursus zijn we altijd op zoek naar waardevolle en behulpzame initiatieven, 
geschikt plastic en waardevolle samenwerkingen voor eventuele toepassingen van 
gerecycled plastic.

JE GAAT NAAR HUIS MET:

De toepassing van creativiteit op plastic.

Ervaring met betrekking tot het maken van 
eigen ontwerpen.

Kennis en ervaring met recycle machines en 
anderen hierin kunnen begeleiden.

Ervaring met nieuwe technieken en 
materialen.

Bewustwording en enthousiasme bij het 
omgaan met plastic en grondstoffen.

RECYCLING
DUUR: 10 WEKEN

TARIEF: €750
Het is mogelijk een detacheerder te 
vragen om deze kosten te dekken.

LOCATIE: H400 - NIJMEGEN

!



Deze cursus vindt plaats bij samenwerkingspartner Media mail, een full service mediabedrijf. 
Dat wil zeggen dat zij de zichtbaarheid van bedrijven verhogen zowel digitaal (middels het 
ontwerpen van websites) als fysiek (middels posters, banners, flyers etc.). 

Tijdens deze cursus leren cursisten niet alleen het ontwerpen en designen van posters, 
banners en websites voor klanten van Media Mail, zij leren ook de grafische industrie van A 
tot Z kennen. Daaronder valt het printen, inpakken en gereedmaken voor verzending van 
diverse opdrachten, inclusief eigen verslag. 

JE GAAT NAAR HUIS MET:

Kennis en ervaring met Adobe programma’s

De ins en outs van een druk- en printbedrijf

Zelf ontwikkelde ontwerpen op flyers, 
websites, huisstijl, en op eigen documenten.

GRAFISCH DUUR: 10 WEKEN

TARIEF: €700 - €1000
Het is mogelijk een detacheerder te 
vragen om deze kosten te dekken.

LOCATIE: MEDIA MAIL 
NIJMEGEN



Cursisten leren middels diverse werkprocessen zoveel mogelijk over (toekomstige) 
technieken. Deelnemers aan de cursus met interesse in en rondom de ICT branche kunnen 
hun ambities en vaardigheden binnen deze opleiding laten groeien. Gedurende de cursus 
wordt er gewerkt met concrete opdrachten. 

Pronk ICT werkt met de volgende werkprocessen: programmeren - refurbishen van 
computers - systemen installeren - workshops volgen - arduino (digitale schakelingen) 
- Experi-box (analoge schakelingen) - HTML, CSS (websites programmeren) - mobirise 
(website tool) - server inrichten - website maken - bouwen van computers - repareren van 
computers - workshops maken en geven - cloud inrichten - netwerk opzetten

JE GAAT NAAR HUIS MET:

Veel kennis van toekomstige ICT technieken.

Een goede dosis verantwoordelijkheid die is 
behaald tijdens de begeleiding van andere 
leerlingen/cursisten.

Op eigen initiatief kan worden aangegeven 
aan welke nieuwe kennis en vaardigheden 
er behoefte is. Bij Pronk ICT krijgt iedereen 
de ruimte deze kennis en vaardigheden te 
ontplooien.

Een uitgebreid netwerk, te danken aan het 
persoonlijke klantcontact.

ICT
DUUR: 10 - 20 WEKEN
Afhankelijk van de eigen leercurve.

TARIEF: €150 per werkproces
Het is mogelijk een detacheerder te 
vragen om deze kosten te dekken.

LOCATIE: H400 - NIJMEGEN 

Voor deze cursus zijn we altijd op zoek 
naar waardevolle en behulpzame 
initiatieven en geschikte materialen 
zoals hard-en software.!



Deze cursus wordt gegeven door Cateringbedrijf Tom’s Taste. Dit is een kleinschalige 
organisatie wat bekend staat om haar veilige kleine omgeving en waar ‘samen doen’ het 
motto is. Gedurende deze praktijkgerichte opleiding worden de basisvaardigheden in de 
horeca en werknemersvaardigheden ontwikkeld.

De cursus Catering is verdeeld in meerdere modules. Elke module bevat vier bijeenkomsten 
en leert de basisvaardigheden van een Horeca Assistent. Tom’s Taste wordt geassocieerd 
met veilig, comfortabel, vertrouwd en bovenal aangenaam. Iedereen heeft zijn of haar 
eigen leerdoelen, ambities en talenten. 

JE GAAT NAAR HUIS MET:

De basisvaardigheden van een horeca 
assistent, dat zijn vier modules: 

o Kennis van en werken volgens HACCP 
o Kennen en herkennen van producten 
o (Voor) bereiden
o Keukentechnieken

CATERING
DUUR: VARIABEL
Dit is volledig afhankelijk van het aantal 
modules en het beoogde resultaat.

TARIEF: €600 per module
Het is mogelijk een detacheerder te 
vragen om deze kosten te dekken.

LOCATIE: H400 NIJMEGEN
Binnenruimte Tom’s Taste.



Arduino is een open-source elektronica systeem en wordt onder andere gebruikt voor 
Internet-Of-Things-toepassingen, robots, CNC machines en leuke doe-het-zelf projecten. 
Arduino bestaat uit een combinatie van hard- en software. Alles binnen deze opleiding, 
is erop gericht om het je zo gemakkelijk mogelijk te maken om zelf met elektronische 
componenten te gaan experimenteren en ontdekken. 

Met een arduino platform is het mogelijk apparaten en objecten te laten reageren op 
jouw invoering. Die invoering ontwikkel je zelf door middel van digitale codering en 
analoge signalen. De arduino genereert deze signalen naar onder andere schakelaars, 
lichtsensoren, bewegingsmeters etc. 

JE GAAT NAAR HUIS MET
Een flinke dosis kennis omtrent 
CNC machines, 3D printers en 
graveermachines. Tevens kun je deze ook 
aansturen middels het arduino platform.

We toetsen de opleiding met werkgevers, 
zodat de stap naar een baan sneller gemaakt 
kan worden. 

ARDUINO
DUUR: 25 WERKUREN

TARIEF: €600
Het is mogelijk een detacheerder te 
vragen om deze kosten te dekken.

LOCATIE:  H400 Nijmegen



De Pronk winkel is een leer- werkwinkel voor schoolgaande jongeren uit het praktijk-onderwijs. 
In deze winkel ontwikkelen jongeren hun vaardigheden om te kunnen werken in een winkel, 
kleinschalige horeca en facilitaire diensten. Daarbij zijn vele diverse werkzaamheden 
te bedenken zoals: klantgericht werken, kassa draaien, presenteren van producten, 
schoonmaakwerkzaamheden en horeca. Daarnaast beschikken zij over een wasserette 
die beschikbaar is voor mensen uit de buurt van winkelcentrum Dukenburg. Middels deze 
werkervaring in de winkel worden zij voorbereid op onder andere Retail, Horeca en Facilitair

De Pronk winkel bevat bovendien door Pro-college leerlingen gemaakte artikelen en typisch 
Nijmeegse producten in haar assortiment. 

JE GAAT NAAR HUIS MET
Een gezonde dosis horeca ervaring.

Ervaring omtrent facilitaire basis diensten.

Kennis en ervaring omtrent de verkoop van  
winkelartikelen.

De leer-werkwinkel is opgesteld in 
samenwerking met vier praktijkscholen van 
Pro College. Andere scholen of instanties 
kunnen mogelijk ook leer-werk programma’s 
laten volgen.

RETAIL
LOCATIE: Pronk Winkel 
Dukenburg



GA DAN NAAR
WWW.PRONKLEERWERKSTATION.NL

HEB JE INTERESSE
IN EEN PASSENDE 
LEER-/WERKERVARING? BEN JE BENIEUWD 

NAAR ONZE ZAKELIJKE 
MOGELIJKHEDEN 
OF EVENTUELE 
SAMENWERKINGEN?
NEEM DAN CONTACT 
OP VIA 
INFO@STICHTINGVANHIERNAARDAAR.NLBOVENSTAANDE CURSUSSEN ZIJN 

OOK TE VOLGEN IN DE VORM VAN 
EEN STAGE, MEELOOPDAG,
OPLEIDING EN/ OF DAGBESTEDING



BEN JE BENIEUWD 
NAAR ONZE ZAKELIJKE 
MOGELIJKHEDEN 
OF EVENTUELE 
SAMENWERKINGEN?
NEEM DAN CONTACT 
OP VIA 
INFO@STICHTINGVANHIERNAARDAAR.NL




