
Startstage PROVSO
Route naar passend werk voor PROVSO leerlingen

Pantar biedt startstages aan voor leerlingen uit het praktijkonder-
wijs en het voortgezet speciaal onderwijs (PROVSO). Stage lopen bij 
Pantar is een mooie start van een route naar betaald werk. Pantar 
biedt leerlingen de unieke mogelijkheid van een vast dienstverband 
(bij advies beschut werk). 

Wat is een startstage PROVSO? 

Pantar is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Hiervoor hebben we een grote diversiteit aan werk-
plekken in de regio groot Amsterdam. Zo is er voor iedereen een passen-
de plek om te (leren) werken.
Pantar biedt startstages voor PROVSO leerlingen. De startstages zijn 
geschikt voor verschillende type leerlingen. Zo zijn er stagemogelijkhe-
den voor:

• leerlingen die na school waarschijnlijk het beste in een beschutte   
 werkomgeving of met loonwaarde kunnen werken;
• leerlingen die kunnen doorstromen naar een reguliere stage maar   
 eerst een startstage nodig hebben om basale werknemersvaardig-
 heden op orde te krijgen; 
• leerlingen die op de grens zitten van dagbesteding en betaald werk.  
 Na een stage arbeidsmatige dagbesteding bij een zorgaanbieder 
 kunnen zij doorstromen naar een stage bij Pantar of vice versa.

Bij Pantar is stage lopen meer dan een stage alleen. Het is een plek waar 
leerlingen leren werken met veel aandacht voor ontwikkeling, verster-
ken van het arbeidsmarktperspectief en met een grote diversiteit aan 
uitstroommogelijkheden naar betaald werk.  

‘‘Ik leer bij Pantar veel en voel 
me hier thuis’’



Startstage PROVSO in het kort 

• Stagemogelijkheden op diverse werkplekken zoals bijv. de houtwerk- 
 plaats, de fietsenwerkplaats, afdeling mozaïek, de tuinderij en bij   
 onze afdeling openbare ruimte.
• Gezamenlijke intake met leerling, stagebegeleider en instroomcoördinator.
• Stagebegeleiding op maat.
• Evaluatie en rapportage aan de hand van de Pantar Ontwikkelmethodiek*.
• Nauwe samenwerking met gemeentes bij doorstroom naar passend werk.
• Verschillende stagetermijnen, instroom gedurende het hele school-  
 jaar mogelijk.

* Pantar brengt de competenties en vaardigheden van medewerkers in beeld met de  

Pantar Ontwikkelmethodiek (POM). Een unieke methode die zorgt voor een optimale 

match tussen medewerker en werk. De POM biedt instrumenten om gerichte ontwikke-

ling bij medewerkers te volgen en te stimuleren.

Meer informatie
Wilt u een leerling aanmelden of de mogelijkheden voor een startstage 
bespreken? Neem contact op met één van onze instroomcoördinatoren:
E: instroom@pantar.nl 
T: 020-41 68 000
www.pantar.nl/verwijzer

Wij zijn Pantar. 
Een gewoon bedrijf met bijzondere medewerkers. 
Bij Pantar geloven we dat iedereen waarde heeft 
en kan werken. Wij bieden werk, begeleiding en 
veel aandacht voor ontwikkeling aan ruim 3.000 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de 
regio Groot-Amsterdam verrichten we dagelijks veel 
waardevol werk. Wat ons bindt is dat we het samen 
doen. Met een oog voor de ander en hart voor de zaak.
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