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De Compagnie verzorgt openbaar voortgezet onderwijs in de regio Zuid-Friesland. 

De school is voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die kiezen voor een praktijkgerichte 

vorm van voortgezet onderwijs. Onze school wordt dagelijks bezocht door ongeveer 

140 leerlingen. Wij hebben respect voor elkaar hoog in het vaandel staan en werken 

doorlopend aan een prettige en werkzame sfeer binnen de school.

De school is gehuisvest in een mooi gebouw met lokalen voor theorie en praktijk, een 

ruime keuken, het onderwijsplein, werkplekken en draadloos internet. Een moderne 

school die ingericht is voor de toekomst en leerlingen krachtig en uitdagend onderwijs 

biedt.

Praktijkonderwijs leidt leerlingen op 

voor wonen, werken, burgerschap en 

vrije tijd. Onze leerlingen stromen 

uit naar werk of passend vervolg-

onderwijs. Dit wordt altijd begeleid 

vanuit de school

DE  COMPAGNIE



Welke leerlingen zitten op het 
praktijkonderwijs?

Leerlingen die op de Compagnie zitten zijn praktisch vaardig en hebben vaak moeite 

met leren uit een boek. Daarom kiezen we er op de Compagnie voor om op een krach-

tige manier ‘anders’ te leren. Praktijkonderwijs wordt zo veel mogelijk afgestemd op 

de mogelijkheden en ambities van de individuele leerling. 

De meeste leerlingen die zich aanmelden op onze school komen van het basisonderwijs.

Een aanmelding voor praktijkonderwijs vindt plaats volgens “Richtlijnen voor 

verwijzingen van leerlingen naar het praktijkonderwijs”.

Leerlingbegeleiding 

De Compagnie is een school met een breed zorgaanbod. Elke leerling heeft een 

mentor of coach die overzicht houdt over de voortgang en het algemeen welbevinden  

van de leerling. Hij of zij is tevens het eerste aanspreekpunt voor ouders. Ook 

onderhoudt de mentor of coach contacten met eventueel betrokken instanties.

Er zijn diverse zorgfunctionarissen aan onze school 

verbonden: een psycholoog, schoolmaatschappelijk 

werker en een logopedist. Zij ondersteunen het 

onderwijsproces en kunnen worden ingezet ten behoeve 

van de individuele leerlingen indien dit nodig is. 
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Inrichting van ons onderwijs

De mentorgroepen in onze onderbouw tellen ongeveer 

14 leerlingen. Bij praktijkvakken zijn de groepen 

kleiner. Dat geeft ruimte voor persoonlijke aandacht 

en begeleiding. In de bovenbouw wordt gewerkt met 

individuele roosters. Leerlingen hebben een vaste 

begeleidingsgroep, maar hun onderwijsprogramma 

is op maat gemaakt. De begeleiding is in handen van 

hun coach.

Op praktijkonderwijs worden veel praktijkvakken 

aangeboden. Op de Compagnie kun je vakken volgen 

als houtbewerking, metaalbewerking, algemene 

techniek, koken en catering, mode en kleding en 

uiterlijke verzorging. Daarnaast biedt onze school 

brancheopleidingen en cursussen aan zoals de 

opleiding VCA-B, tractorrijbewijs en het NIL-

lasdiploma.

We bieden op onze school maatwerk. Alle leerlingen werken met een eigen 

ontwikkelingsplan dat regelmatig wordt bijgesteld en geëvalueerd door de leerling, 

ouders en de mentor/coach. 

De Compagnie kent een tweejarige basisvorming met een interessant theorie- 

en praktijkprogramma. Leerlingen worden goed voorbereid om verderop in de 

opleiding te kunnen werken met hun eigen plan. Ze bouwen aan hun portfolio en 

leren zelfstandig te werken en keuzes te maken. In de bovenbouw staat het eigen 

plan centraal. Leerling, ouders en school hebben samen een plan opgesteld waarin 

het einddoel beschreven is. Alle keuzes die een leerling maakt, van stageplek tot 

branchecursus, sluiten aan bij dit plan. De leerling houdt de voortgang bij in zijn 

portfolio. Leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun leerweg en begrijpen dat wat ze 

leren belangrijk is voor hun toekomst!

De Compagnie biedt samen met het Friesland College leerlingen in de bovenbouw de 

mogelijkheid om een arbeidskwalificerende opleiding (AKA/Entrée) te volgen. Deze 

opleiding wordt dit jaar nog afgesloten met een erkend mbo-diploma. 

In de toekomst blijft er een nauwe samenwerking tussen de Compagnie en mbo, zodat 

een vloeiende overgang naar mbo mogelijk is.
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TOT  BESLUITStage

In het derde jaar wordt gestart met de burgerschapsstage. Ook wordt er dan 

begonnen met een interne stage. De interne stages zijn gericht op de ontwikkeling 

van een goede werkhouding, sociale vaardigheden en arbeidsvaardigheden.

In de bovenbouw vinden externe oriënterende 

stages plaats en stages die uit kunnen monden 

in een passende baan. Onze school heeft een 

stagebureau waar drie stagecoaches werken 

die leerlingen begeleiden in het vinden van 

stageplaatsen en werk. Het stagebureau 

verzorgt ook de nazorg.



Je doet ertoe!

De Compagnie is een school die werkt! 

Bent u benieuwd hoe dat gaat of wilt u 

meer informatie, kom dan gerust eens 

langs!
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Praktijkonderwijs de Compagnie

Buitenbaan 3

8441 HB  HEERENVEEN

tel.: (0513) 654 155

e-mail: dc@sevenwolden.nl

www.sevenwolden.nl
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