De stages in het vmbo
Alle leerlingen van het vmbo kiezen aan het einde van het
tweede leerjaar voor een sector waarbinnen zij in leerjaar drie en vier een specifieke studie gaan volgen. Elke
studierichting heeft z’n eigen vakkenpakket. Tijdens de
schoolloopbaan moet elke leerling arbeidsoriënterende
en beroepsvoorbereidende stages lopen. De duur van
de stage is afhankelijk van het soort stage.
De belangrijkste stagedoelen zijn:
 Kennismaking met de beroepspraktijk.
 Werkervaring opdoen.
 Inzicht krijgen in de arbeidsmarkt.
 Leren samenwerken.
 Zelfstandigheid bevorderen.
 Goede werkhouding ontwikkelen.
 Omgangsvormen aanleren.
 Bewuste keuze maken voor een vervolgopleiding.
Om een goed beeld te krijgen van de studierichtingen,
sectoren en vakken waarvoor wij stageplekken zoeken,
verwijzen wij u naar de informatie per school, elders in
deze folder.

Voordelen voor bedrijven/instellingen
 Inzicht in de stagemogelijkheden voor alle betrokkenen via de website www.match2gether.nl.
 Actualiteit van uw bedrijfs-/instellingsgegevens.
 Centrale coördinatie van de beschikbaarheid en invulling van uw stageplaatsen.
 De mogelijkheid om doorlopend nieuwe stageplaatsen aan te bieden.
 Goede matching, doordat ervaren stagebegeleiders
de juiste leerling op de juiste plek kunnen plaatsen.
 Enthousiaste leerlingen die werkervaring op willen
doen via de diverse stagevormen.
 Persoonlijk contact met stagebegeleiders.
 Bevestigingsbrieven, stagecontracten en informatie
worden centraal verstrekt.
 Verzekeringen worden door de scholen geregeld.
Match2Gether staat voor:
Gemotiveerde leerlingen in gezamenlijkheid begeleiden naar de juiste stageplaats door vraag en
aanbod zo goed mogelijk te koppelen.

Dit is Match2Gether
Match2Gether is het gezamenlijke stagebureau van het
Fioretti College, het Udens College en het Elde College.
Het bureau coördineert alle stages voor mavo, vmbo en
praktijkonderwijs (PrO) in de Regio Veghel, Uden en
Schijndel (ReVUS).
Samen met de stagebegeleider van de school zorgt
Match2Gether voor een goede samenwerking tussen
het stagebedrijf/instelling en de school/leerling.
Op die manier kunnen we de nieuwe stageplaatsen in de regio werven en beschikbare plaatsen optimaal benutten.

Contactgegevens Stagebureau Match2Gether
Contactpersoon: Mw. Jeanne Dirks van der Waarden
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0413-217770
06-13375832
info@match2gether.nl
www.match2gether.nl

Bezoekadres
Postadres

Muntelaar 4,
5467 HA Veghel
Postbus 280
5460 AG Veghel

Het Fioretti College is een school voor mavo, vmbo en
pro. Ons motto is Praktisch & Persoonlijk. Wij bereiden
leerlingen van 12 tot 18 jaar, ongeacht hun talenten en
sociale achtergrond, met goed onderwijs en zorgzame
begeleiding voor op het vervolgonderwijs en in het verlengde daarvan op een plaats in de maatschappij. Daarbij is er veel aandacht voor het individu.
Binnen de school kunnen leerlingen alle leerwegen van
het vmbo volgen. In de bovenbouw (klas 3 en 4) heeft
de leerling - naast de mavo - keuze uit drie sectoren:
Techniek, Economie en Zorg & Welzijn.
Studierichtingen vmbo
Mavo
 Technologie
Sector Techniek
 Metalectro (metaal- en elektrotechniek)
 Bouw (timmeren, metselen en schilderen)
 Voertuigentechniek
Sector Economie
 Horeca, Toerisme & Voeding
 Handel & Administratie
 Handel & Verkoop
Sector Zorg & Welzijn
 Zorg & Welzijn
Studierichting Praktijkonderwijs
 Praktijkvakken: Bouwtechniek, Facilitair, Groen,
Mechanische Techniek, Metaal, Textiele Werkvormen,
Verkoop.
Contactgegevens
Muntelaar 4
5467 HA Veghel
T 0413-340575
E info@fioretticollege.nl
W www.fioretticollege.nl

Het Udens College is een brede school in de onderwijskundige betekenis (van vmbo t/m gymnasium), maar ook
breed voor wat betreft de ontwikkeling van de leerling als
persoon. Wij willen onderwijs bieden waarin leerlingen
zich positief ontwikkelen in een veilige omgeving, kritisch
leren zijn, verantwoording willen nemen voor zichzelf,
anderen en de samenleving en zo goed mogelijk worden
toegerust voor het vervolgonderwijs.
Het Udens College wil plaats bieden aan elke leerling,
ieder met z’n eigen capaciteiten, mogelijkheden en culturele achtergrond. Als samenwerkingsschool, waarin
confessioneel en openbaar onderwijs samenwerken,
biedt het Udens College onderdak aan verschillende
opvattingen en ideeën. We gaan uit van de waarden en
normen van de Nederlandse samenleving, maar we staan
open voor de culturele inbreng van bevolkingsgroepen
met een andere achtergrond.
Studierichtingen
Sector Techniek
 PIE
- Produceren
- Installeren
- Energie
 Bouwbreed (schilderen en timmeren)
Sector Economie
 Handel & Administratie
Sector Zorg & Welzijn
 Zorg & Welzijn
Contactgegevens
Stagecoördinator: Theo Daanen
Kleinveld 25
5401 ZW Uden
T 0413-283000 (toets 2)
E vmbo@udenscollege.nl
W www.udenscollege.nl

Het Elde College is een school voor tweetalig vwo, atheneum, havo, vmbo en praktijkonderwijs. Onze leerlingen
worden uitgedaagd om het beste van zichzelf te geven.
Dat gaat verder dan het verwerven van kennis of het behalen van het diploma. We richten ons ook op de sociaalemotionele, culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling.
Het Elde College is een grote school, maar organiseert
het onderwijs kleinschalig en op maat. Het onderwijs is
gericht op de talenten van de leerling, onderlinge samenwerking en respect voor elkaar. De begeleiding is sterk op
de leerling gericht.
Studierichtingen vmbo
Sector Techniek
 Bouwtechniek (metselen, timmeren en fijnhout)
 Elektrotechniek
 Metaaltechniek
 Installatietechniek
 Technologie & Dienstverlening
Sector Zorg & Welzijn
 Verzorging
 Uiterlijke verzorging
Sector Landbouw
 Landbouw en natuurlijke omgeving
Contactgegevens locatie Schijndel
Elde College
Putsteeg 4
5481XT Schijndel
T 073-8200400
E info@eldecollege.nl
W www.eldecollege.nl
Contactgegevens locatie Sint-Michielsgestel
Kapelbergstraat 6
5271 VB Sint-Michielsgestel

