Stage Special
Omnia College

Onze vierdeklassers zijn weer thuis. Terug van twee weken werken en leren
tijdens de stageweken. Op heel veel verschillende plaatsen werken zij in heel
verschillende bedrijven en beroepen. Zo word je niet alleen beter in je
vakwerk, maar ervaar je ook wat wel en niet bij je past.
Lees in deze Stage Special de avonturen en successen.
En hoe blij de bedrijven in de regio zijn met onze #omnianen!
Lekker gewerkt, jongens en meiden 
Marieke van den Berg
Directeur

Onze nieuwe collega Tess
Cornelissen, docent kunstvakken, heeft nieuwe
pictogrammen ontworpen.
Mooi he!
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BWI – Bouwen, Wonen & Interieur.
Alle leerlingen worden bezocht door een docent van school en dat was weer een hele beleving. Soms bij
een bedrijf op een vast adres maar soms ook op locatie zoals vaak het geval is bij leerlingen van de
afdeling BWI. Daar bezochten we een zeer hard werkende Ilyas. Hij was aan het werk bij ADTimmerwerken en zijn stagegever was zeer tevreden. Zij waren een huis aan het verbouwen. Een
nieuwe aanbouw, dakkapel, badkamer en keuken maken. Zeer leerzaam en erg leuk afwisselend werk.
Ook Jamy had het heel erg naar zijn zin bij zijn stagebedrijf, J. van Daalen B.V.. Een groot bedrijf en hij werkte samen met één van hun
werknemers in de woningrenovatie. Afwisselend in verschillende huizen in Woudrichem en bij ons bezoek zat hij in Dussen. Ook over
Jamy waren ze zeer tevreden en Jamy zelf had het ook prima naar zijn zin. Plafonds vervangen, een badkamer maken en nog veel
meer voorkomende werkzaamheden.
Verder werkte ook Kenzo bij van Daalen. Maar dan in een heel andere afdeling. Hij mocht ook op verschillende projecten werken. Op
de dag dat we kwamen, was hij in Arkel aan het werk. Daar worden een aantal nieuwe woningen gerealiseerd. Ook deze leermeester
was erg tevreden over het werk dat Kenzo leverde en zelf was hij ook heel blij met hetgeen hij mocht doen.

Een heel speciale stage lopen Daniël en Tom. Zij werken op school onder leiding van groepje ambachtslieden aan een klokkenstoel. Zij
leren hier een combinatie van moderne en oude vaardigheden. Een heel mooie stage met als eindresultaat een klokkenstoel die
gebruikt gaat worden om de klok uit de Exoduskerk te kunnen plaatsen bij ‘Buiten de Waterpoort’. Als die er straks staat, kunnen we
nog honderden jaren naar hun werk kijken, zo degelijk wordt die klokkenstoel gemaakt.
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HBR – Horeca, Bakkerij & Recreatie
Bij HBR (Horeca, Bakkerij & Recreatie) bezochten we Max van Dam die stage heeft gelopen bij
’t Raadhuis in Goudriaan. De chef-kok is een oud-leerling van de school en was zeer tevreden over Max.
Vooral omdat hij veel vragen stelde en initiatief toonde. Max maakte in de keuken mise-en-place en
maakte tijdens de lunch en het diner de voorgerechten. De meest verkochte gerechten waren de salade
met eendenborst, carpaccio en een in bietensap gemarineerde zalm. Naast zijn stage werkt Max ook al
bij een bakker om ervaring op te doen.

In Hotel Gorinchem ,bij eigenaresse Sandra van der Valk, hadden we twee leerlingen die stage liepen. Tjitske de Jong en Indira van
den Berg. Tjitske liep in de ontbijt- en dagdienst en Indira in de middag- en avonddienst. Beiden in de bediening van het restaurant.
Daarnaast assisteerden zij ook bij partijen in de zalen van het hotel en draaiden ze mee in het aanvullen van de minibars op de
hotelkamers. Indira zit op het Omnia College bij het profiel BWI maar wil een vervolgopleiding op het MBO richting Toerisme gaan
doen. Dan stimuleren we vanuit school dat ze in die richting hun stage voor klas 4 gaan lopen. Dat is altijd maatwerk en de
toekomst van de leerling is het belangrijkste.
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Groen - GR
Judy Keijzer, de personal coach van klas 4 profiel Groen bezocht al haar leerlingen tijdens de stage.
Judy vertelt; Ze hebben allemaal een geschikte stageplaats gevonden. Er zijn leerlingen die stage liepen
in een bloemenwinkel, bij de gemeente, in een dierenartsenpraktijk, bij Intratuin, het dierenasiel en zo
kan ik nog wel even doorgaan. Eén van mijn leerlingen liep stage bij Safaripark Beekse Bergen. Een
onwijs gave stageplek. Ik heb dagelijks telefonisch contact met hem gehad en kreeg dan leuke foto’s en
filmpjes binnen. Hij liep stage bij de hovenier die het tuinonderhoud uitvoerde in het Safaripark.
Bladblazen, snoeien en schoffelen behoorden tot zijn dagelijkse werkzaamheden die hij met veel plezier uitvoerde.
Het was een leerzame ervaring in een mooi safaripark.
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Zorg & Welzijn - ZW
In de afdeling Zorg & Welzijn zijn de stages heel divers. Kyano uit ZW4Km heeft zelf een stukje
geschreven.
Mijn naam is Kyano de Groot, ik ben 15 jaar en zit op het Omnia College in de vierde klas. Ik doe zorg
en welzijn. Op dit moment loop ik samen met een klasgenoot stage bij Gorinchem Beweegt.
Ik heb een ongelofelijk leuke tijd gehad afgelopen twee weken. Ik heb van alles mogen doen. Van
kantoorwerk voor evenementen tot het geven van gymles aan basisscholen. Het is belangrijk dat je een stage kiest in iets wat je
leuk vind om te doen. Je krijgt dan een idee of het iets is voor later of dat je toch liever iets anders wilt gaat doen.
Deze stage vond ik in ieder geval ongelofelijk leuk!

W. de Vries Robbéweg 27

4206 AK Gorinchem

0183 622 728
info@omniacollege.nl

Economie & Ondernemen – E&O
Maar liefst drie van onze leerlingen liepen stage bij de Only in Gorinchem. De Only heeft net een
splinternieuw pand, dus hoe cool is dat! De meiden mochten de nieuwste kleding uitzoeken en
ophangen en zorgden ervoor dat de klanten met een glimlach de winkel verlieten. We zijn trots op onze
Omnianen!
Verder bezocht onze docente van E&O , Nasra Bakas, bij Kruidvat in het Piazza Centrum onze leerling
Hind Sellami. Zij deed het daar zo goed dat ze een bijbaan kreeg aangeboden door de bedrijfsleider.
Ook bezocht zij Patryk Michalczewski. Patryk liep stage bij Satter Assurantiën in Haaften. Hij deed daar de meest uiteenlopende
werkzaamheden. Hij moest onder andere post verzorgen, archiveren en het hoogtepunt van zijn stage was een bezoek aan een
radiostation waarvoor een offerte voor een verzekering moest worden uitgebracht. Patryk heeft besloten dat hij op het MBO
verder wil in deze richting zodat hij straks op een assurantiekantoor kan gaan werken.
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Produceren, Installeren en Energie – PIE
Attema was het stagebedrijf van Nick de Swart. Bij dit echt Gorcumse bedrijf werd Nick begeleid door
dhr. Jan Kant, die de leiding heeft over de productiehal extrusie.
Extruderen is een vormgevingstechniek waarbij een vervormbaar materiaal door een matrijs geperst
wordt. Attema produceet een groot assortiment aan kunststof producten voor installatie, bouw, infra
en special products. Zij leveren dus aan alle bedrijven binnen het profiel PIE. Nick had het prima naar
zijn zin en ook Jan Kant was zeer tevreden over Nick, die een mooi cijfer kreeg van Jan voor zijn stage.
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Mobiliteit & Transport – MT
Mike Vergouwe liep stage bij Swijnenburg Transport in Werkendam. Daar werd hij bezocht door onze
docent Marco Timmer. Swijnenburg Transport is, zoals de naam al aangeeft, een transportbedrijf
maar bijzonder is dat zij een eigen garage hebben waar hun gehele wagenpark wordt onderhouden.
Mike assisteerde daar tijdens zijn stage de monteurs bij de werkzaamheden aan de vrachtwagens,
heftrucks en diepladers.

Stage is dus een leuk en belangrijk deel van de loopbaanoriëntatie (LOB) is op het Omnia College.
De leerlingen maken nu een fotoverslag over hun stage dat ze in hun LOB-dossier opslaan. Op die manier kunnen ze straks
laten zien welke ervaring ze al hebben opgedaan in de praktijk.
Daarnaast hebben de leerlingen uit klas 3 en 4 deze week de beroepenmarkt bezocht waar ze informatie gekregen hebben
over vervolgopleidingen op het MBO.
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