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1. INLEIDING 
 
 
1.1  Achtergrond  
 
Voor leerlingen met een indicatie voor leerling gebonden financiering (LGF) zijn er sinds 
1 januari 2006 ook extra middelen beschikbaar in het beroepsonderwijs. Deze regeling 
geldt echter niet voor leerlingen afkomstig van scholen voor Praktijkonderwijs waardoor 
MBO-instellingen, met de hun ten dienste staande middelen, minder mogelijkheden 
kunnen creëren om deze leerlingen goede doorstroming en/of doorlopende leerlijnen aan 
te bieden. 
 
Vanaf 1 januari 2006 is het Besluit samenwerking VO-BVE1 van 1 december 2005, in 
werking getreden. Op grond van dat besluit kunnen leerlingen ingeschreven op een school 
voor Praktijkonderwijs, (deels) onderwijs ontvangen van een BVE instelling. Scholen 
voor Praktijkonderwijs en BVE instellingen kunnen nu op basis van 
samenwerkingsafspraken de bekostiging die de school voor Praktijkonderwijs ontvangt 
deels ten goede laten komen aan het onderwijs voor hun leerlingen bij een BVE instelling. 
 
Om ook leerlingen van scholen voor Praktijkonderwijs optimaal te laten profiteren van de 
mogelijkheden die het MBO voor hen kan bieden wenst de MBO Raad zijn leden, in 
samenwerking met scholen voor Praktijkonderwijs, te ondersteunen in het gebruik van de 
bovenbedoelde mogelijkheden. PrO-Werk is gevraagd om op basis van onderzoek naar 
bestaande goede voorbeelden in de praktijk modelsamenwerkingsovereenkomst(en) op te 
stellen. Het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs heeft aangegeven aan de 
totstandkoming hiervan van harte te willen meewerken. 
 
De resultaten zullen o.a. worden gepresenteerd tijdens de landelijke studiedag van het 
Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs op 13 december 2006. 
 
 
1.2 Leeswijzer 
 
Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de opdrachtformulering en de 
gekozen aanpak. 
In hoofdstuk 3 en 4 staan de resultaten van het onderzoek naar de goede voorbeelden 
centraal. Eerst worden in hoofdstuk 3 per paragraaf de goede voorbeelden beschreven. In 
deze beschrijvingen wordt ingegaan op de organisatie, het doel, de inhoud, de bekostiging 
en de resultaten van de vier onderzochte voorbeelden. In hoofdstuk 4 worden de 
overeenkomsten, de verschillen en de gezamenlijke knelpunten beschreven. 
Hoofdstuk 5 gaat in op de voorwaarden tot goede samenwerking en er worden daartoe 
aanbevelingen gegeven. Verder worden in dat hoofdstuk de mogelijkheden geschetst die 
wet –en regelgeving en goede afspraken kunnen bieden. 
Hoofdstuk 6 schetst een aantal verschillende vormen van samenwerking van minder naar 
meer vergaande vormen samenwerking. Bij elke vorm wordt verwezen naar bij die vorm 
bruikbare documenten. Het slotwoord treft u in hoofdstuk 7. 

                                                 
1 Staatsblad, jaargang 2005, nr. 642 
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2. OPDRACHT EN AANPAK 
 
 
2.1 Opdracht 
 
De MBO-instellingen ontvangen afgezien van VOA-gelden (die feitelijk nog niet 
toereikend zijn om alle (ex) LWOO leerlingen op te vangen) geen specifieke bekostiging 
voor (ex) leerlingen van scholen voor Praktijkonderwijs. Daarom heeft de MBO Raad bij 
de totstandkoming van LGF zich ingezet om voor die groep moeilijklerenden ook LGF 
mogelijk te maken. Dat bleek niet haalbaar. Om toch maatwerk te kunnen leveren om 
goede doorlopende leerlijnen mogelijk te maken voor leerlingen van scholen voor 
Praktijkonderwijs zijn er door de MBO Raad begin 2006 twee acties ingezet. 

1. Het verder blijven bepleiten van verhoging van de VOA-gelden, en; 

2. M.b.v. de mogelijkheden die het Besluit samenwerking VO-BVE biedt de 
samenwerking met de scholen voor Praktijkonderwijs bevorderen waardoor de 
ruimere bekostiging van die scholen benut kan worden voor beroepsonderwijs van 
de doelgroep bij een MBO-instelling. 

T.b.v. het 2e punt is PrO-Werk gevraagd d.m.v. een analyse van goede voorbeelden 
samenwerkingsmodellen te maken met een voorbeeld-model 
samenwerkingsovereenkomst. 
 
 
2.2 Aanpak 
 
Na een inventarisatie begin dit jaar tijdens twee bijeenkomsten (één met de 
beleidsmedewerker van de MBO Raad en de voorzitter en secretaris van het Landelijk 
Werkverband Praktijkonderwijs, en één met het Netwerk Moeilijk Lerenden) zijn er vier 
regio’s geselecteerd waar een goede vorm van samenwerking bestaat. 
Deze vier regio’s zijn bezocht waarbij in elke regio vertegenwoordigers van het ROC en 
van scholen voor Praktijkonderwijs werden geïnterviewd. De informatie uit de vier 
regio’s is geanalyseerd om na te gaan waarom daar samenwerking op gang is gekomen, 
wat de resultaten daarvan zijn en t.a.v. van welke knelpunten verbetering wenselijk is. 
Daarnaast is er van diverse organisaties2 informatie verkregen en verzameld om te komen 
tot bruikbare vormen voor samenwerking in de regio’s. 
Deze vormen zijn geschetst in een vijftal varianten van minder tot zeer vergaand. Bij elke 
vorm wordt verwezen naar documenten die bij die vorm bruikbaar kunnen zijn. 

                                                 
2 In het bijzonder van: Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs (LWP), MBO Raad, cfi, projectgroep 
leerlingenzorg in het VMBO en PRO. 
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3. VIER GOEDE VOORBEELDEN 
 
In dit hoofdstuk worden de vier goede voorbeelden beschreven. Onder elke beschrijving 
van een voorbeeld vindt u een overzicht in tabelvorm van de belangrijkste gegevens van 
het voorbeeld. 
 
 
3.1 Maak er werk van (Noordoost Noord-Brabant) 
 
Algemeen 
Scholen voor Praktijkonderwijs in de regio Noordoost Noord-Brabant kennen al zeer 
lange tijd (sinds 1992) een goede samenwerking onder de naam Netwerk 
Praktijkonderwijs Noordoost Noord-Brabant (NPO). Hier werken 5 scholen voor 
praktijkscholen samen met UWV, MEE, ROC’s, AOC, gemeenten en KPC-groep. Deze 
vijf scholen werken in dit NPO o.a. samen om afspraken te maken en convenanten of 
overeenkomsten af te sluiten met UWV, MEE en MBO-instellingen. 
 
Organisatie 
Op initiatief van de vijf scholen voor Praktijkonderwijs, verenigd in het NPO, zijn 
overeenkomsten afgesloten met de ROC’s Koning Willem 1 College en De Leijgraaf. In 
deze overeenkomsten worden in algemene termen doel en de wijze van samenwerking 
overeengekomen. Op basis van deze overeenkomsten worden er afspraken gemaakt over 
de cursussen die de scholen voor Praktijkonderwijs zelf organiseren of inkopen bij de 
MBO-instellingen. 
 
Doel 
“Maak er werk van” heeft als belangrijkste doel een hogere uitstroom naar duurzaam 
werk van de leerlingen van scholen voor Praktijkonderwijs. Nevendoelstellingen zijn: 
drempelverlagend, betere aansluiting PrO-MBO en het voorkomen van voortijdige uitval. 
 
Doelgroep 
De deelnemende leerlingen staan en blijven gedurende deelname aan de cursussen 
ingeschreven op de school voor Praktijkonderwijs. Zij zijn minimaal 16 jaar en stromen 
dat jaar uit naar de arbeidsmarkt. Voor deelname moet de leerling gemotiveerd zijn, 
afspraken na kunnen komen en stage kunnen lopen in de opleidingssector. 
 
Inhoud 
Het gaat om (met ESF-gelden) ontwikkelde cursussen van 1 jaar bedoeld om meer 
leerlingen te kunnen laten doorstromen naar het MBO-niveau 1 en/of met een (landelijk 
erkend) certificaat beter te kunnen plaatsen op de arbeidsmarkt. Dit schooljaar wordt er 
met één school voor Praktijkonderwijs geëxperimenteerd met de opleidingen AKA binnen 
scholen voor Praktijkonderwijs. De minimumgroepsgrootte is 8, de maximumgrootte 12 
leerlingen. 
De leerling volgt: 1 dagdeel onderwijs verzorgd door MBO (op ROC soms PrO school) 
        2 dagdelen onderwijs verzorgd door de school voor Praktijkonderwijs 
        6 dagdelen stage verzorgd door de school voor Praktijkonderwijs 
 
Bekostiging 
Voor het dagdeel MBO-onderwijs betaalt de school voor Praktijkonderwijs afhankelijk 
van de groepsgrootte  € 1.200,- tot € 2.000,- per leerling. 
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Deze en de overige projectkosten worden momenteel gefinancierd m.b.v. RMC en 
provinciegelden. In het verleden heeft men ook gebruik van andere subsidieverstrekkers 
(Min. OC&W, Gemeenten, Gak/UWV, ESF). 
 
Resultaten 
Door de jaren heen stroomt 80% van de deelnemers positief, d.w.z. met werk en/of 
opleiding, uit. In het schooljaar 2003/2004 stroomde 67% uit met werk waarvan de 
grootste deel in combinatie met scholing (BBL). 
Als belangrijk neveneffect wordt de communicatie tussen het PrO en het MBO genoemd. 
Door het project vindt er meer informatie-uitwisseling plaats tussen de docenten. 
 
Knelpunten, wenselijke veranderingen 
Het PrO ziet de dagdelen onderwijs op het MBO als additionele kosten. Men heeft 
hiervoor steeds met (tijdelijke) subsidies moeten werken. Hiervoor, maar ook voor 
overige (overleg)kosten, zou structureel geld moeten komen. 
Men zou meer opleidingen op niveau 1 willen kunnen afsluiten. De nieuwe brede AKA-
opleiding biedt daar een mogelijkheid toe m.n. voor leerlingen die zich eerst nog breder 
willen of zouden moeten oriënteren. 
 
 
3.2 Van Eindstation naar Tankstation (Rotterdam) 
 
Algemeen 
De samenwerking tussen scholen voor Praktijkonderwijs en de MBO-instellingen in de 
regio Rotterdam in het project “Van eindstation naar Tankstation” is gestart in 2004 en 
operationeel geworden in het schooljaar 2005/2006. Vergeleken met de andere goede 
voorbeelden is dat dus nog nieuw. Bij de opzet hebben zij dan ook gebruik kunnen maken 
van ervaringen elders. Het project heeft er toe geleid dat er zeven opleidingstrajecten zijn 
beschreven onderverdeeld in drie fases (fase 1 Competenties, fase 2 Programma van 
eisen, fase 3 Plan van aanpak). Deze uitgebreide beschrijvingen zijn aanbevelingswaardig 
maar helaas nog niet digitaal beschikbaar op de internetsite van het project. 
 
Organisatie 
Alle zeven scholen voor Praktijkonderwijs in de regio hebben vanuit het regio-overleg 
(9a) het initiatief genomen. Op basis van het projectplan zijn er tussen de scholen voor 
Praktijkonderwijs en ROC Zadkine, ROC Albeda College en AOC De Gaarde 
verklaringen getekend op grond waarvan de uitvoering plaatsvindt. De 
eindverantwoordelijkheid voor het project ligt bij het directieoverleg Praktijkonderwijs, 
regio 9a. De uitvoering is gedelegeerd aan een stuurgroep waarin vier vertegenwoordigers 
van scholen voor Praktijkonderwijs en de drie MBO-instellingen participeren. In 
tegenstelling tot de andere goede voorbeelden worden de meeste opleidingen verzorgd 
door scholen voor Praktijkonderwijs zelf op één of twee locaties van de scholen voor 
Praktijkonderwijs . 
 
Doel 
“Van Eindstation naar Tankstation” wil praktijkschoolleerlingen meer kansen bieden om 
in een praktijkomgeving vaardigheden te leren die leiden tot een erkend 
(deel)certificaat/diploma dat recht geeft op doorstroming naar het MBO of naar de 
arbeidsmarkt.  
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Doelgroep 
De deelnemende leerlingen staan en blijven gedurende deelname ingeschreven op de 
school voor Praktijkonderwijs. Zij zijn minimaal 16 jaar en stromen dat jaar uit naar de 
arbeidsmarkt of ROC/AOC. Voor deelname moet de leerling belangstelling hebben voor 
het beroep, beschikken over een passende stage en een korte test/proefperiode met goed 
gevolg hebben afgelegd. 
 
Inhoud 
De inhoud van de opleidingen verschilt. Het varieert van: 
− een cursus (vorkheftruckchauffeur en VCA); 
− voortrajecten voor MBO-niveau 1 (autopoetser, horeca-assistent); 
− door branche erkende opleidingen (assistent medewerker reproductie en postkamer, 

huishoudelijk assistent facilitaire dienst, assistent kinderspelbegeleiding, assistent 
fietsreparateur) 

− tot opleidingen op MBO-niveau 1 (assistent medewerker detailhandel, assistent 
medewerker groene ruimte). 

De groepsgrootte varieert per opleiding. Van minimaal 6 (autopoetser) tot maximaal 18 
(huishoudelijk assistent facilitaire dienst). De assistent-opleidingen worden, zoals eerder 
vermeld, meestal op een praktijkschool en door een praktijkschool verzorgd. De duur per 
week is meestal 1 dag per week (voortraject horeca-assistent bij ZPC 2 dagen). De 
overige dagen volgt de leerling een lesprogramma op zijn eigen praktijkschool.  
 
Bekostiging 
Er is een projectplan geschreven en uitgevoerd om het project van de grond te krijgen. 
Hiervoor is subsidie verkregen van Senternovem. Voor het verzorgen van de opleidingen 
betaalt de school voor Praktijkonderwijs van de leerling aan de school die de opleiding 
verzorgt een bedrag van € 1000,- per leerling.  
 
Resultaten 
Omdat het project nog kort loopt is hier nog niet zo veel over te zeggen. De meeste 
leerlingen die meedoen halen wel een certificaat waardoor ze, i.t.t. het verleden, meer 
kans hebben op werk en/of een betere start in het MBO. 
In 2005/2006 hebben 115 leerlingen deelgenomen. Daarvan haalden 97 een certificaat. 
 
Knelpunten, wenselijke veranderingen 
Het aantal leerlingen dat hieraan deel neemt is nog te beperkt. Er gaan nog veel leerlingen 
buiten het project om naar het ROC. Dit ondanks afspraken vastgelegd in een 
stroomschema en vaak negatief (maar onbekend) advies van PrO. 
Het ROC zou in dit kader graag meer opleidingen op niveau 1 zien en ook de bredere 
AKA-opleiding daarin een plek geven. Verder zouden zij graag alle kosten in rekening 
willen brengen en niet alleen, zoals nu het geval is, de kosten voor de docenten.  
 
 
3.3 Trainee Pro (Amsterdam) 
 
Algemeen 
Scholen voor Praktijkonderwijs in Amsterdam werken samen als Samenwerkend 
Praktijkonderwijs Amsterdam (SPA). Net als in een aantal andere regio’s streeft men er 
naar om alle praktijkschoolleerlingen met een kwalificatie de school te laten verlaten. 
Voor leerlingen met mogelijkheden in het MBO zou dat een MBO-diploma op niveau 1 
moeten kunnen zijn. Als dat niet kan, zijn door de branche erkende (deel)certificaten 
mogelijk of een erkenning voor een met goed gevolg afgesloten voortraject. Sinds 2002 
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worden hiervoor vanuit het samenwerkingsverband SPA afspraken gemaakt over de 
inkoop van opleidingen met ROC’s en een AOC. Inmiddels is er feitelijk geen sprake 
meer van en project maar is de samenwerking met MBO-instellingen een structureel 
onderdeel van het Amsterdamse Praktijkonderwijs. Het wordt nu “ROC traject voor PrO-
leerlingen” genoemd. 
 
Organisatie 
De coördinatie is belegd bij de Stichting Werktraject Amsterdam (SWA), een stichting 
opgericht door scholen voor Praktijkonderwijs. De coördinator van deze stichting fungeert 
als een intermediair tussen scholen voor Praktijkonderwijs en de MBO-instellingen. Deze 
functionaris overlegt met de MBO-instellingen over het mogelijke aanbod. Scholen voor 
Praktijkonderwijs melden daarvoor leerlingen aan waarna SWA overeenkomsten afsluit 
per cursus met een ROC of AOC.  
 
Doel 
Het belangrijkste doel is een hogere uitstroom naar duurzaam werk van leerlingen van het 
Praktijkonderwijs. Het model draagt daaraan bij door leerlingen beter te kwalificeren voor 
de arbeidsmarkt maar ook doordat het de aansluiting met het MBO sterk verbetert en 
vroegtijdige uitstroom voorkomt. 
 
Doelgroep 
De deelnemende leerlingen staan en blijven gedurende deelname ingeschreven op het 
Praktijkonderwijs. Leerlingen kunnen niet zichzelf aanmelden maar kunnen uitsluitend 
door hun school voor Praktijkonderwijs, en dus altijd met een positief advies, aangemeld 
worden. Hoewel het niet altijd het geval is, is het de bedoeling dat de leerlingen 
voorafgaande aan de aanmelding een voorbereidingstraject met een assessment hebben 
gedaan.  
 
Inhoud 
De ROC’s waarmee overeenkomsten worden gesloten hadden ook vóór 2002 enige 
ervaring met praktijkschoolleerlingen. Door de samenwerking in Trainee Pro konden er, 
in samenwerking met scholen voor Praktijkonderwijs, opleidingen speciaal voor deze 
leerlingen ontwikkeld en gestart worden. De leerling gaat 1 dag naar de MBO-instelling, 1 
dag naar de school voor Praktijkonderwijs en loopt drie dagen stage. In 2005-2006 
werden vijf niveau-1 opleidingen en twee voortrajecten op het MBO door MBO-docenten 
verzorgd. Daarnaast was er één voortraject dat een halfjaar bij een MBO-instelling en een 
halfjaar op een VMBO-school wordt aangeboden door docenten van scholen voor 
Praktijkonderwijs. Tot slot was er één voortraject waarbij leerlingen op twee scholen voor 
Praktijkonderwijs theorie- en praktijkles kregen van PrO-docenten. 
Vijf van de negen opleidingen kunnen op niveau 1 met een diploma of een erkend 
(deel)certificaat worden afgesloten. Twee voortrajecten maken het mogelijk om daarmee 
door te stromen naar een reguliere niveau-1-opleiding op een MBO-instelling. De beide 
voortrajecten die door PrO-docenten worden aangeboden zijn bedoeld als vooropleiding 
voor aangepaste MBO-niveau-1-opleidingen. 
De praktijkopdrachten (BPV) worden gedurende het cursusjaar onder 
verantwoordelijkheid van de stagedocenten uitgevoerd (vormen opgeteld bij veel 
opleidingen het praktijkexamen). Bij één opleiding nemen deze docenten ook het 
praktijkexamen af op de stageplek, terwijl bij een andere opleiding op de MBO-instelling 
praktijkopdrachten worden uitgevoerd tijdens het examen, met MBO-docenten als 
verantwoordelijken. 
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Bekostiging 
Voor de dagdelen MBO-onderwijs betaalt het Praktijkonderwijs in de meeste gevallen € 
1.200,- tot € 1.500,- per leerling. De opleiding aankomend voorbewerker is met € 2.312,- 
een uitschieter. De opleidingen met docenten van het Praktijkonderwijs zijn, v.w.b. de 
kosten van de MBO-instelling, uiteraard goedkoper. De kosten van PrO-docenten 
verrekenen scholen voor Praktijkonderwijs onderling. Scholen voor Praktijkonderwijs 
betalen de vergoeding aan de MBO-instellingen uit eigen middelen. Voor de kosten van 
de coördinatie worden in het algemeen gemeentelijke gelden gebruikt, bijvoorbeeld uit de 
GOA-pot.  
 
Resultaten 
In het schooljaar 2004/2005 waren er 82 deelnemers verdeeld over vier opleidingen. 
Hiervan deed 87% examen en haalde 78% het diploma. Trainee Pro heeft een positieve 
invloed op ongewenste overgang naar het ROC en door de aangepaste niveau-1-opleiding 
blijken er meer leerlingen in staat door te gaan met niveau 2. 
Het ROC noemt verder dat deze leerlingen de sfeer op het ROC verbeteren en dat de 
docenten het leuk vinden om met deze groepen te werken. 
 
Knelpunten, wenselijke veranderingen 
T.a.v. de financiering is het ROC van mening dat vergoeding van circa € 15.000,- per 
cursusgroep niet toe kan. Huisvesting en overheadkosten zouden daar nog bijgeteld 
moeten worden. Scholen voor Praktijkonderwijs echter hopen in de toekomst per leerling 
goedkoper in te kopen bij de MBO-instellingen. Zij willen streven naar groot inkopen 
door voor  meerdere opleidingen één vaste prijs af te spreken. 
De opleiding assistent-medewerker groene ruimte op het AOC zou meer aangepast 
moeten worden. Het blijkt nu voor te veel leerlingen moeilijk om die opleiding met succes 
af te ronden. Ook zou men de mogelijkheden van de AKA binnen scholen voor 
Praktijkonderwijs willen gaan realiseren om m.n. in techniek meer te kunnen aanbieden. 
Verder zouden er meer scholen, zowel Praktijkonderwijs als REC-scholen mee kunnen 
doen.  
 
 
3.4 Branchegerichte cursussen, symbiose/opslag (Groningen) 
 
Algemeen 
Al sinds 1989 kent men in Groningen “Symbiose en Opslag”. Met een financiële bijdrage 
vanuit destijds het Gak trachtte men (toen nog MLK) leerlingen middels samenwerking 
met de MBO-instellingen met een certificaat of diploma (toch nog of beter) naar werk toe 
te leiden. Met wat nu Branchegerichte cursussen heet tracht men in twee jaar (i.p.v. 1 jaar) 
de leerling op niveau 1 te brengen en aan werk te helpen. Het eerste jaar (symbiose) staat 
de leerling ingeschreven op de PrO-school en volgt 1 dag lessen op de MBO-instelling. 
Het tweede jaar is het de bedoeling dat de leerling werk heeft en een BBL-opleiding volgt 
ingeschreven op de MBO-instelling. De PrO-school levert in het tweede jaar nazorg of 
wanneer er nog geen werk is gevonden de stage met enige begeleiding i.h.k.v. nazorg. 
 
Organisatie 
In Groningen kent men ook al lang intensieve vormen van samenwerking. Deze 
samenwerking is uitgegroeid tot het huidige PrOREC. Hierin werken de REC’s en 
scholen voor Praktijkonderwijs met ondermeer UWV, ROC’s, AOC’s, MEE en re-
integratiebedrijven samen, waarbij de scholen de regie en verantwoordelijkheid zelf in de 
hand houden. Middels PrOREC stemmen de scholen tal van activiteiten op elkaar af. Het 
RBO Groningen speelt daarin een sleutelrol als onafhankelijk coördinator en voorzitter. 
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Het PrOREC kent een kerngroep met een groot mandaat van de ledenvergadering. Deze 
kerngroep maakt, op grond van door ROC’s en AOC’s uitgebrachte offertes, afspraken 
over inkoop van opleidingen bij MBO-instellingen t.b.v. het symbiosedeel. 
Er wordt ingekocht bij het Alfacollege, AOC Terra, het Drenthe college en het 
Noorderpoort college. De laatste, waar het meeste mee wordt samengewerkt, heeft de 
opleidingen voor leerlingen met leerproblemen ondergebracht in een aparte unit genaamd 
Werkwijs.  
De uitvoering berust bij het regionale stageoverleg en de van oudsher bestaande 
netwerken ondersteund door de consulent PrOREC. Het RBO functioneert als initiator en 
schrijver. 
 
Doel 
Het doel van branchegerichte cursussen (symbiose) is een hogere uitstroom naar werk zo 
mogelijk in combinatie met een verdere MBO-niveau-1-opleiding. Om na het verlaten van 
scholen voor Praktijkonderwijs de kans op een MBO-diploma te verhogen levert het 
Praktijkonderwijs nazorg zonodig met een stageplek wanneer er nog geen werk is 
(Opslag). 
 
Doelgroep 
De deelnemende leerlingen staan en blijven gedurende deelname aan het symbiosedeel 
ingeschreven op het Praktijkonderwijs. Tijdens het tweede jaar opstap staan zij 
ingeschreven op de MBO-instelling. Om toegelaten te worden is er een positief advies en 
instemming van het netwerkoverleg nodig. 
 
Inhoud 
Ook in deze samenwerking bestaat er al een jarenlange ervaring met beroepsgerichte 
opleidingen voor moeilijklerenden. Er is ook een breed scala van inmiddels 17 
verschillende opleidingsmogelijkheden ontwikkeld voor de sectoren zorg/welzijn, 
horeca/toerisme/voeding, techniek en zakelijke dienstverlening. Het kenmerkende aan het 
geheel is dat het eerste jaar (symbiose) in feite branchegerichte voortrajecten zijn waarin 
de leerling wordt voorbereid op een BBL assistent-opleiding in het tweede jaar op de 
MBO-instelling (opslag). Ook wordt er toegeleid naar werk door het omzetten van de 
stage in werk. Wanneer er geen werk is gevonden voor het tweede jaar kan de leerling 
zijn stageplaats eventueel meenemen naar het tweede jaar (BOL). Het eerste jaar kan 
worden afgesloten met (deel)certificaten. Leerlingen die niet verder kunnen of willen met 
het tweede jaar hebben dus ook daadwerkelijk enig resultaat behaald. 
 
Bekostiging 
Voor de dagdelen MBO-onderwijs in het symbiosejaar betalen de scholen voor 
Praktijkonderwijs aan de MBO-instelling circa € 3.300,-. Deze kosten zijn, i.t.t. de andere 
voorbeelden, inclusief inhoudelijke en organisatorische coördinatie (overleg, rapportages 
en verdere ontwikkeling). De begeleiding die scholen voor Praktijkonderwijs in het 
tweede jaar biedt (nazorg) wordt feitelijk in natura verstrekt. 
Voor de financiering heeft men door de jaren heen gebruikt gemaakt van verschillende 
financieringsbronnen. De laatste jaren werkte men met ESF-3-subsidie, kreeg men 
subsidie van de gemeenten en droegen scholen voor Praktijkonderwijs bij uit eigen 
middelen o.a. d.m.v. nazorg tijdens de opslag fase. Met ingang van schooljaar 2006-2007 
wordt door de scholen voor Praktijkonderwijs voor de symbiose opleidingen € 1.500,- per 
leerling betaald uit de eigen (lumpsump) middelen. 
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Resultaten 
In 2005 is onderzoek gedaan naar de uitstroom van leerlingen3. Daaruit blijkt dat in 2003 
68% een diploma haalt (niveau 1 en 2) tegen een landelijk gemiddelde van slechts 47%. 
Twee jaar na de uitstroom bleek 8,3% werkloos te zijn en na vijf jaar 13,5%. Een 
belangrijk deel, ruim 20%, stroomt uit naar de sociale werkvoorziening. 
In het kader van het Equalproject “PrO REC Keten naar scholing en werk”, wordt de 
samenwerkingsvorm, het PrO REC convenant, momenteel landelijk verspreid. 
 
Knelpunten, wenselijke veranderingen 
Scholen voor Praktijkonderwijs vonden hun bijdrage te hoog. Men heeft altijd gebruik 
moeten maken van tijdelijke subsidieregelingen dit leidde voor het schooljaar 2006-2007 
weer tot zorgen over de financiering. Inmiddels heeft men hierover overeenstemming 
bereikt. Voor het schooljaar 2006-2007 wordt er € 1.500,- per leerling betaald. Het ROC 
vindt dit te laag maar de scholen voor Praktijkonderwijs kunnen niet meer uit eigen 
middelen bekostigen. Verder werd opgemerkt dat er meer REC-leerlingen zouden moeten 
(kunnen) deelnemen aan het project. 

                                                 
3 Zie “De arbeidsmarkt op!” Dirk Minnema, Rijksuniversiteit Groningen, 2005, ISBN 90-5803-053-9 
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3.5 Overzicht goede voorbeelden 
 

 “Maak er werk 
van” 
 
NO Noord-Brabant 

“Van eindstation 
naar tankstation” 
 
Rotterdam 

“Trainee PrO” 
of ROC-trajecten 
voor PrO-leerlingen 
Amsterdam 

“Branche gerichte 
cursussen” 

 
Groningen 

Geïnterviewde Harry v Lith (PrO) 
Bart Strikkers (ROC) 

Peter Snel (PrO) 
Marian v Steenvoorde 
(ROC) 

Peter v.d. Meyde (ROC) 

Peter Luyckx (Pro) 
Ron van Achteren 
(ROC) 

Harry Wijsbeek (PrO) 
Peter Killestijn (RBO) 
Leo Rutten (ROC) 

Eind-
verantwoordelijk  

NPO directieoverleg PrO 
regio 9a 

Samenwerkend 
Praktijkonderwijs 
Amsterdam (SPA) 

samenwerkings-
verband PrOREC 

Betr PrO scholen 5 7 8 7 (+ REC scholen) 
Betrokken MBO-
instellingen 

Koning Willem 1 
De Leijgraaff 

De Gaarde (AOC) 
ROC Zadkine 
Albeda College 

ROC v Amsterdam 
ROC ASA 
AOC Wellant 

Noorderpoort College 
Drenthe College 
Alfa College 
AOC Terra 

Niveau  Voortraject /cursus Voortraject/cursus 
Deelcertificaten 
Niveau 1 

Voortraject 
Deelcertificaten 
Niveau 1 

Voortraject 
Deelcertificaten 
Niveau 1 

Type opleidingen Autotechniek 
Bouwtechniek 
Groen 
Keukenassistent 
Lassen Mig-Mag 
Machin houtbewerken 
Magazijnmedewerker 
Vorkheftruckchauffeur 
Winkelassistent 
Zorghulp/schoonmaker 
Schilderen 

VCA B 
Vorkheftruckchauffeur 
Fietsreparateur 
Autopoetser 
Groenen ruimte 
Detailhandel 
Repro/postkamer 
Facilitaire dienst 
Kinderspelbegeleiding 
Horeca assistent 

Aank Voorbewerker 
Ass Groene ruimte 
Winkelassistent 
Horeca assistent 
Zorghulp 
Voortr Schilderen 
Voortr Metaal 
Voortr AKV 
Voortraject Groen 

Zorg & Welzijn 
Horeca, voeding 
Techniek o.a. 
bouw, schilderen, 
automontage, 
installatie,lassen,fiets en 
mach houtbewerken 
Zakelijk dienstver. 
administratie, 
magazijn/groothandel, 
detailhandel 
div. cursussen 

Toelatingseis 
(in principe 
drempelloos) 

Positief advies PrO Positief advies PrO 
assessment  

positief advies PrO 
assessment 
voortraject 

Positief advies PrO 
Instemming netwerk 

Groepsgrootte 8 tot 12 min. 6, max. 12 10 tot 15 gemiddeld 12 
MBO onderwijs 
dagdelen/locatie 

1 dagdeel 
op MBO of PrO 

2 tot 4 dagdelen 
op PrO soms MBO 

2 dagdelen 
op MBO 

(symbiose) 2 dagdelen 
op MBO 

PrO onderwijs 
dagdelen/locatie 

2 dagdelen 
op PrO 

2 dagdelen 
op PrO 

1 tot 2 dagdelen 
op PrO 

(symbiose) 2 dagdelen 
op PrO 

Stage/begeleid 
door 

6 dagdelen 
door PrO 

6 dagdelen 
door PrO 

6 dagdelen 
door PrO 

(symbiose) 6 dagdelen 
door PrO 

Aantal 
deelnemers 

124 (in 2004/2005) 115 (in 2005/2006) 153 (2005/2006) 200 PrO leerlingen 
40 REC leerlingen 

Kosten MBO per 
deelnemer 

€ 1.200,- tot 
€ 2.000,- 

€ 1.000,- per 
deelnemer 

€ 1.200,- tot  
€ 2.300,- 

(symbiose) circa 
€ 1.500,- 

Resultaat  In 2003: 
29% werk 
38% werk + scholing 
25% scholing 
2% re-integratie 
2% wachtlijst WSW 
4% werkloos/onbekend 

2005/2006 
 
115 deelnemers 
daarvan 
97 met certificaat 

2004/2005 
 
87% examen 
78% diploma 
5% certificaat 
uitstroomgegevens 
niet bekend 

Uitstroom 2003 
 
68% diploma niveau  
 
circa 67% regulier 
werk (excl WSW 
maar met inzet Rib) 

Nadere 
informatie 

www.netwerkpro.nl www.eindstation-
tankstation.nl  

 www.prorecnoord.eu 
of 
www.prorecnoord.nl  
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4 RESUME GOEDE VOORBEELDEN 
 
 
4.1 Overeenkomsten 
 
In alle voorbeelden werken scholen voor Praktijkonderwijs regionaal samen om afspraken 
te maken met MBO-instellingen. Dat is ook nodig omdat het voor MBO-instellingen 
ondoenlijk is om met meerdere scholen voor Praktijkonderwijs verschillende afspraken te 
maken. Verder is dit ook onontbeerlijk voor een divers aanbod aan opleidingen en 
voldoende leerlingen per opleiding om de kosten niet te hoog te laten zijn.  
 
Het initiatief kwam ook in alle gevallen vanuit scholen voor Praktijkonderwijs en daar ligt 
ook steeds de eindverantwoordelijkheid. Dit ligt ook het meest voor de hand omdat het 
immers ook altijd gaat om in het Praktijkonderwijs ingeschreven leerlingen. 
 
Er is steeds sprake van meerdere MBO-instellingen. Waaronder in ieder geval altijd één 
of meerdere ROC’s en één AOC. 
 
Toelating is in alle voorbeelden alleen mogelijk met een positief advies van scholen voor 
Praktijkonderwijs en in een beperkt aantal gevallen wordt voor toelating een test 
afgenomen.4 
 
Het niveau waarop geschoold wordt is in alle voorbeelden gelijk. Er is steeds sprake van 
voortrajecten, er kunnen (deel)certificaten worden uitgereikt en er bestaat in een beperkt 
aantal gevallen de mogelijkheid om uit te stromen op niveau 1. Soms is er sprake van een 
erkenning van de branche. 
 
Het gaat in de meeste gevallen om 2 dagdelen (1 dag) branchegericht onderwijs. 
Daarnaast krijgen de leerlingen nog 1 dag theorie op het Praktijkonderwijs en verzorgt het 
Praktijkonderwijs de stage inclusief de begeleiding daarbij. 
 
In alle regio’s wordt de stage gekoppeld aan de cursus of opleiding. Dit werkt positief 
voor zowel de stage als de cursus of opleiding en het vergroot de kans op uitstroom naar 
werk. 
 
Voor de bekostiging werd en wordt steeds gebruikt gemaakt van subsidies (ESF-3, 
subsidie van provincie of gemeenten, Senternovem). Alleen in Groningen hebben ze dit 
jaar afspraken gemaakt waardoor het nu uit de eigen onderwijsmiddelen betaald kan 
worden. 
 
Alle projecten melden dat door een goed aanbod ongecontroleerde en risicovolle 
uitstroom vanuit scholen voor Praktijkonderwijs naar het MBO is teruggebracht of zelfs 
(bij heldere afspraken over toelating) niet meer voorkomt. Dit leidt niet tot minder 
aanmeldingen voor MBO-opleidingen maar wel tot betere resultaten in die opleidingen. 
Door branchegerichte scholing met de inzet van MBO-instellingen is de kans ook groter 
dat leerlingen met werk het Praktijkonderwijs verlaten. 

                                                 
4 Wat betreft de toelating tot het MBO zijn MBO-instellingen wettelijk verplicht om te zorgen voor 
toegankelijkheid (zonder drempels) van het onderwijs, in het bijzonder voor kansarme groepen. Wanneer 
voor deelname van een leerling aan een samenwerkingsvorm inschrijving bij een MBO-instelling 
noodzakelijk is kunnen daar toelatingseisen voor gelden maar de MBO-instelling kan een leerling formeel 
niet weigeren wanneer die zich buiten de samenwerking om in wil schrijven. 
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4.2 Verschillen 
 
De twee voorbeelden die al zeer lange tijd voortrajecten en/of MBO-opleidingen (deels) 
aanbieden aan hun leerlingen (Groningen en Noordoost Noord-Brabant) bieden dit aan op 
de MBO-instelling zelf. In Amsterdam, waar de samenwerking met het MBO nog niet zo 
heel lang fungeert, is dat deels het geval. In Rotterdam gebeurt het grotendeels binnen de 
scholen voor Praktijkonderwijs. 
 
Hoewel alle voorbeelden gelijke uitstroommogelijkheden kennen is er wel een duidelijk 
verschil in de mogelijkheden om vanuit scholen voor Praktijkonderwijs een MBO-
diploma te behalen. In Groningen kan dat niet omdat zij daar werken met het systeem van 
symbiose en opslag (zie onder 3.4). Noordoost Noord-Brabant kent alleen voortrajecten 
en cursussen. In Rotterdam kunnen twee varianten op MBO-niveau-1 worden afgesloten. 
De Amsterdamse samenwerking gaat daarin het verst door 5 van de negen opleidingen op 
MBO-niveau-1 als praktijkschoolleerling te kunnen afsluiten. 
 
De kosten voor het onderwijs van en/of op de MBO-instelling variëren in drie van de 
voorbeelden tussen € 1.000,- en € 2.000,-. In Groningen is dit aanmerkelijk hoger omdat 
daar niet alleen docenturen in rekening worden gebracht. 
 
In Rotterdam gaan er, i.t.t. tot de andere voorbeelden, nog betrekkelijk veel leerlingen 
buiten het project om direct naar de MBO-instelling.  
 
In Groningen behelst de samenwerking ook de zorg voor toeleiding naar werk. Het is 
namelijk de bedoeling dat leerlingen na het jaar symbiose werk hebben bij een erkend 
leerbedrijf om met de combinatie leren/werken middels opslag het niveau 1 of zelfs 
niveau 2 te behalen. Wanneer er op dat moment geen werk is gevonden wordt er een re-
integratiebedrijf ingeschakeld. De andere voorbeelden zijn minder gericht op ook 
arbeidstoeleiding. 
 
 
4.3 Knelpunten 
 
In de hier beschreven vier regio’s zijn veel knelpunten om tot goede samenwerking te 
komen opgelost. De geïnterviewden waren ook allen tevreden en hebben een zekere trots 
over de samenwerking. Knelpunten die goede samenwerking in de weg staan moeten we 
dan ook niet vooral bij deze voorbeelden zoeken maar meer in de regio’s waar het niet of 
veel moeilijker van de grond komt. 
Het bovenstaande betekent niet dat de projecten geen mogelijke verbeteringen zien. Zij 
achten daartoe de volgende veranderingen wenselijk: 
− voor zover dat niet het geval is, ook een vergoeding voor de kosten van huisvesting en 

overhead voor de MBO-instellingen; 
− minder afhankelijk zijn van steeds weer tijdelijke subsidiegelden, hiervoor zullen 

ondanks het “Besluit samenwerking VO-BVE” extra structurele middelen beschikbaar 
moeten komen; 

− meer mogelijkheden om met een niveau-1-diploma vanuit scholen voor 
Praktijkonderwijs werk te kunnen krijgen; 

− er zouden meer moeilijklerenden vanuit REC-scholen kunnen deelnemen. 
− vervoer van leerlingen is vaak een (financieel) probleem. 
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5 VOORWAARDEN, AANBEVELINGEN EN MOGELIJKHEDEN 
 
In veel regio’s bestaat er geen goede aansluiting tussen PrO en MBO door geen of 
onvoldoende samenwerking. Dat kan geen gevolg zijn van het idee dat het niet nodig is 
omdat praktijkschoolleerlingen het ook zonder samenwerking prima redden in MBO. 
Veel onderzoek laat namelijk het tegendeel zien. Ongetwijfeld zullen scholen die 
aansluiting en daarmee de mogelijkheden voor een vorm van een branchegerichte 
kwalificatie of zelfs een niveau-1-diploma, willen verbeteren. In dit hoofdstuk wil ik, met 
de ervaringen van de vier goede voorbeelden en de mogelijkheden die de WVO biedt, 
handvatten bieden om alle regio’s gemakkelijker in staat te stellen om de aansluiting 
tussen PrO en MBO te verbeteren. 
 
 
5.1 Voorwaarden 
 
Op grond van de bevindingen van de vier goede voorbeelden zouden de volgende 
voorwaarden aan de totstandkoming van goede samenwerking tussen PRO-MBO kunnen 
worden verbonden. 
1. Goede samenwerking van scholen voor Praktijkonderwijs in de regio met de wil om 

gezamenlijk tot afspraken te komen met MBO-instellingen. 
2. De wil van de regionale MBO-instellingen om te investeren in doorlopende leerlijnen 

vanuit scholen voor Praktijkonderwijs. 
3. Een flexibele inzet van mensen en middelen. 
4. Heldere afspraken over de samenwerking op alle niveaus. 
Wanneer aan het eerste punt niet voldaan wordt en MBO-instellingen toch graag 
gelijkluidende afspraken willen maken om doorlopende leerlijnen voor moeilijklerenden 
met kansen in het MBO mogelijk te maken, zou het initiatief door de MBO-instellingen 
kunnen worden genomen. Deze zouden wenselijke afspraken op papier kunnen zetten en 
dit in een samenwerkingsvoorstel kunnen aanbieden aan de afzonderlijke scholen voor 
Praktijkonderwijs. 
 
 
5.2 Aanbevelingen 
 
Bij de invulling en de uitvoering van samenwerkingsafspraken zijn de volgende 
aanbevelingen te geven. 
1. Maak heldere afspraken over de doelgroep. Welke leerlingen wel en welke niet. Onder 

welke voorwaarden kunnen leerlingen deelnemen.5 
2. Zorg voor goede communicatie en afstemming bij aanmelding en tijdens de voortgang 

tussen de betrokken docenten. Plaats daarbij altijd de leerling centraal en wissel de 
informatie bij voorkeur op schrift uit en leg de afspraken schriftelijk vast. 

3. Tracht te voorkomen dat leerlingen zich zelf aanmelden bij een ROC of AOC. 
Docenten van die instellingen herkennen niet altijd tijdig een PrO-leerling. Zorg voor 
een laagdrempelige instroom bijv. door het aanbieden van opleidingen op meerdere, 
ook lagere, niveaus. 

4. Zorg minimaal voor branche-erkende opleidingen. Hoe meer opleidingen aansluiten 
bij de wensen van de verschillende branches en hoe hoger het niveau dat aangeboden 

                                                 
5 Het MBO kent een wettelijk vastgelegde drempelloze instroom. Wanneer voor deelname van een leerling 
aan een samenwerkingsvorm inschrijving bij een MBO-instelling noodzakelijk is kunnen daar 
toelatingseisen voor gelden maar de MBO-instelling kan een leerling formeel niet weigeren wanneer die 
zich buiten de samenwerking om in wil schrijven. 
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kan worden, des te meer erkenning en status voor de leerlingen en des te groter de 
uitstroommogelijkheden. 

5. Maak regionaal afspraken om gezamenlijk een gedifferentieerd aanbod voortrajecten 
en/of branchegerichte cursussen te kunnen aanbieden (bij elkaar inkopen). En stem dit 
aanbod (in overleg met CWI) af op de arbeidsmarkt. 

6. Ontwikkel passend onderwijs of pas onderwijsprogramma’s aan voor 
moeilijklerenden. Er is in dit opzicht al veel ontwikkeld in regio’s waar dit al langer 
gedaan wordt. 

7. Pas ook de wijze van examinering aan. Pas bijvoorbeeld de toetstijd aan en/of laat de 
stagebegeleider van de school voor Praktijkonderwijs het praktijkdeel examineren . 
Toets competentie gericht. Laat de leerlingen hun kennis tonen door ze iets te laten 
doen en ze daarover iets te laten vertellen. 

8. Geef goede realistische voorlichting over de mogelijkheden en de vaak beperkte 
waarde van certificaten en diploma’s op de arbeidsmarkt. Stem de voorlichting op 
elkaar af en geef het, indien enigszins mogelijk, gezamenlijk. 

9. Stimuleer bij doorstroming naar het MBO de mogelijkheden voor een BBL i.p.v. een 
BOL-traject. Voortrajecten zouden daarvoor niet alleen moeten uitmonden in erkende 
certificaten maar ook in werk bij een leerbedrijf. 

10. Creëer en/of maak gebruik van een goed functionerend netwerk waarin organisaties 
participeren die iets kunnen betekenen voor scholing en arbeid t.b.v. moeilijklerenden. 

11. Op landelijk niveau zouden er afspraken gemaakt kunnen worden met de 
verschillende kenniscentra over erkenning van branchegerichte cursussen, 
deelcertificaten bij voortrajecten, examinering, en gebruik regionale opleidingscentra 
als leerbedrijf om BBL-trajecten te realiseren en betere doorstroming naar werk bij de 
daarbij aangesloten bedrijven. 

12. Gebruik tijdelijke subsidies voor de ontwikkelingsfase die naar verankering zonder 
externe middelen moet leiden. 

 
 
5.3 Mogelijkheden op basis van onderwijs wet- en regelgeving 
 
Er bestaan al lange tijd vormen van samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en 
MBO-instellingen. Gelet op de eerder beschreven goede voorbeelden geldt dit zeker ook 
voor de samenwerking tussen scholen voor Praktijkonderwijs en MBO-instellingen. De 
regelgeving beperkte de vaak goede samenwerking dusdanig dat de wetgever deze de 
afgelopen jaren heeft verruimd. Daarbij gaat het m.n. om de “tijdelijke beleidsregel 
assistent-opleiding in het VMBO” 6 en het “Besluit samenwerking VO-BVE”7.  
 
Tijdelijke beleidsregel assistent-opleiding in het VMBO 
Deze beleidsregel is niet van toepassing op scholen voor Praktijkonderwijs, maar die 
scholen kunnen wel gebruik maken van wat in het kader van deze beleidsregel is 
ontwikkeld.  
De beleidsregel is namelijk bedoeld om VMBO-scholen, die assistent-opleidingen in het 
VMBO mogelijk willen maken, ontheffing te kunnen verlenen voor de beperkingen die 
het inrichtingsbesluit hen oplegt. Omdat scholen voor Praktijkonderwijs die beperkingen 
niet kennen, hebben zij die beleidsregel ook niet nodig.  
Het is dus mogelijk om assistent-opleidingen op de scholen voor Praktijkonderwijs te 
verzorgen. Er kan echter door de school voor Praktijkonderwijs (net als VMBO-scholen) 
geen diploma voor worden afgegeven. Om de assistent-opleiding toch met een diploma te 
                                                 
6 Gele Katern december 2003 
7 Staatsblad, jaargang 2005, nr. 642  
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kunnen afsluiten is het echter mogelijk de leerlingen als extraneus in te schrijven op een 
MBO-instelling. Door de “Projectgroep leerlingenzorg in VMBO & Praktijkonderwijs” 
zijn deze mogelijkheden onderzocht. De bevindingen zijn vastgelegd in de notitie 
“Assistentenopleiding In het Praktijkonderwijs”. Deze notitie is verkort als BIJLAGE 1 
toegevoegd aan dit handboek. 
 
Besluit samenwerking VO-BVE 
M.i.v. 1-1-2006 is de wet op het voortgezet onderwijs (WVO) gewijzigd en is het Besluit 
samenwerking VO-BVE van kracht geworden. Aangezien scholen voor Praktijkonderwijs 
een vorm van onderwijs zijn als bedoeld in artikel 1 van de WVO, is het Besluit 
samenwerking VO-BVE daarop onverkort van toepassing. Hiermee zijn de mogelijkheden 
verruimd om de bekostiging voor VO-leerlingen deels te gebruiken voor onderwijs op of 
van een MBO-instelling. Deze verruiming is van belang voor de samenwerking PrO-
MBO omdat daarmee de ruimere bekostiging van scholen voor Praktijkonderwijs (deels) 
ingezet kan worden voor MBO onderwijs. De wet stelt daarbij als voorwaarde dat er een 
samenwerkingovereenkomsten wordt gesloten tussen het Praktijkonderwijs en de MBO-
instelling. 
Door het Cfi zijn op het internet “online” beslistrajecten gezet8 waarmee nagegaan kan 
worden voor welke leerlingen, met welk doel en onder welke voorwaarden de bekostiging 
van scholen voor Praktijkonderwijs ingezet kan worden op het MBO. Wanneer dat het 
geval is, is er door Cfi ook een modelsamenwerkingsovereenkomst gemaakt waar in dat 
geval gebruikt van gemaakt kan worden. Voor leerlingen van scholen voor 
Praktijkonderwijs zijn een beperkt aantal mogelijkheden van belang. Eén mogelijkheid 
voor overdracht van bekostiging wanneer een leerling in de loop van het schooljaar 
ingeschreven wordt op een MBO-instelling en één mogelijkheid voor uitbesteding van 
onderwijs aan een MBO-instelling. De eerst genoemde mogelijkheid is hier van minder 
belang de tweede biedt mogelijkheden voor de inkoop van MBO-opleidingen door 
scholen voor Praktijkonderwijs. De daarbij behorende modelsamenwerkingsovereenkomst 
vindt u in BIJLAGE 2. 
 
Toepassing van de beleidsregel en het besluit  
Wat in het kader van de hiervoor beschreven beleidsregel assistent-opleiding in het 
VMBO door VMBO-scholen is ontwikkeld, kan door scholen voor Praktijkonderwijs 
gebruikt worden om assistent-opleidingen binnen de eigen school vorm te geven en af te 
sluiten met een diploma van het MBO. Het besluit samenwerking VO-BVE maakt het 
mogelijk om deze opleidingen (deels) te laten uitvoeren door een MBO-instelling. Deze 
regelingen kunnen dus in combinatie benut worden door bijvoorbeeld voor de assistent-
opleiding(en) op de school voor Praktijkonderwijs, een dag onderwijs te laten verzorgen 
door (of op) een MBO-instelling.  
 
 
5.4 Mogelijkheden m.b.v. afspraken vanuit goede samenwerking 
 
Regelgeving is zeker noodzakelijk om goede vormen van samenwerking mogelijk te 
maken. Belangrijker echter is de wil om tot dergelijke samenwerking te komen en de 
afspraken die daarvoor nodig zijn. Het gaat daarbij om afspraken tussen scholen voor 
Praktijkonderwijs onderling en tussen deze scholen en MBO-instellingen. Voor 
toepassing van het besluit samenwerking VO-BVE worden er zelfs eisen gesteld aan deze 

                                                 
8 Zie daarvoor: http://www.cfi.nl/Public/CFI-
online/Beslisbomen_Samenwerkingsconstructies_vobve/HC_samenwerkingsconstructies.asp?Sector=VO 
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afspraken en dienen deze ook vastgelegd te zijn in een samenwerkingsovereenkomst (zie 
onder 5.2). Goede afspraken zijn nodig om het financieel haalbaar te maken. 
 
Uit de goede voorbeelden is gebleken dat bekostiging door de PrO-school vanuit alleen de 
reguliere onderwijsmiddelen problematisch is. Wanneer voor het deel waarvoor de 
leerling onderwijs geniet aan een MBO-instelling, de bekostiging ook daadwerkelijk vrij 
gemaakt kan worden zou dat geen probleem behoeven te zijn. Er is dan immers voor één 
dag onderwijs per week gedurende het gehele schooljaar circa € 1.800,- (€ 9.000 x 1/5) 
beschikbaar. Maar doordat een beperkt aantal praktijkschoolleerlingen gebruik zullen 
maken van de samenwerking met MBO-instellingen lukt het blijkbaar niet om deze 
middelen ook daadwerkelijk daarvoor vrij te maken. Om dat wel te kunnen kan er door de 
scholen voor Praktijkonderwijs gedacht worden aan de volgende oplossingen. 
 
1. Maak, op grond van het niveau van de leerlingen die mogelijk in het volgende 

schooljaar gebruik kunnen gaan maken van de samenwerking met het MBO, een 
inschatting van dat aantal leerlingen en de kosten daarvan. Probeer vervolgens 
daarmee rekening te houden met het maken van de plannen en de begroting voor dat 
jaar. Mogelijk leidt dit tot een enigszins verhogen van de gemiddelde klasse-bezetting. 

 
2. Maak voor de leerlingen die niet meedoen in de samenwerking met MBO-instellingen, 

ook regionaal afspraken. Bijvoorbeeld over een gezamenlijk aanbod, in dezelfde tijd, 
gericht op hun behoefte zich voor te bereiden op hun doel na de school voor 
Praktijkonderwijs. Daarbij kan gedacht worden aan voorbereiding voor werk in de 
sociale werkvoorziening en/of aan training van sociale en arbeidsvaardigheden al dan 
niet in een gezamenlijke trainingsfaciliteit, etc. 

 
3. Om de kosten van de MBO-opleiding beperkt te houden is er sprake van een minimale 

groepsgrootte. Om toch een gedifferentieerd aanbod van opleidingen op niveau 1 te 
realiseren kan er aan gedacht worden om niet alleen leerlingen van scholen voor 
Praktijkonderwijs te laten deelnemen, maar ook van REC-scholen of uitvallers uit het 
VMBO. Moeilijklerenden zullen zich in werksituaties toch ook staande moeten 
houden. Door samen te leren met niet of minder moeilijklerenden kan hij/zij daar 
mogelijk ook beter op worden voorbereid. 

 
4. Door de mogelijkheden van de zogenaamde duale trajecten te benutten is de 

samenwerking met de MBO-instellingen verder te verbreden. In het kader daarvan is 
het mogelijk dat een praktijkschoolleerling een deel van de week werkt. De eis dat 
scholen voor Praktijkonderwijs meer dan 50% van de schooltijd moeten invullen kan 
vervuld worden door begeleiding op het werk en eventueel een terugkomdagdeel op 
het Praktijkonderwijs. Voor die begeleiding kan bezien worden op welke wijze 
middelen van UWV (jobcoaching) ingezet kunnen worden. 

 
De oplossingen kunnen naast elkaar worden benut. De eerste drie genoemde oplossingen 
worden in dit kader niet verder uitgewerkt omdat het hier gaat om de samenwerking PrO-
MBO. De laatst genoemde oplossing komt in het volgende hoofdstuk nader aan bod. 
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6 VORMEN VAN SAMENWERKING 
 
In dit hoofdstuk worden een aantal verschillende vormen van samenwerking van minder 
naar meer vergaande vormen van samenwerking geschetst. Al deze 
samenwerkingsvormen kunnen worden afgesloten tussen één of meerdere scholen voor 
Praktijkonderwijs en één of meerdere MBO-instellingen. Hoe verdergaand de vorm is des 
te meer zal er sprake (moeten) zijn van meerdere scholen van Praktijkonderwijs die 
gezamenlijk afspraken maken met één of meerdere MBO-instellingen. Voor zover 
mogelijk wordt bij elke vorm verwezen naar een bijlage waar u documenten vindt die 
gebruikt kunnen worden bij die vorm van samenwerking.  
 
 
6.1 Warme overdracht PrO-MBO 
 
De minst vergaande vorm van samenwerking is bedoeld om ongewenst instroom van 
praktijkschoolleerlingen te voorkomen en de MBO-instelling van goede informatie te 
voorzien t.b.v. de begeleiding van de leerling op de MBO-instelling. Hierbij worden 
afspraken gemaakt over toelating en de wijze en vorm van overdracht van informatie. 
Zie: BIJLAGE 3, Overdracht, voorbeeld-afspraken, Haarlem 
 
 
6.2 Geleide overdracht PrO-MBO 
 
Een wat verdergaande vorm van warme overdracht is die waarbij de MBO-instelling 
voorafgaande aan de overgang betrokken wordt bij de leerling en de school voor 
Praktijkonderwijs, in het kader van nazorg, nog enige tijd betrokken blijft. Vanuit de 
MBO-instelling kan hier aan bijgedragen worden middels ouderavonden, bezoek open 
dagen en/of proeflessen of dagen. Vanuit scholen voor Praktijkonderwijs door het 
voorbereiden van de leerlingen m.b.v. een deels aangepast programma en het bieden van 
nazorg in de vorm van huiswerkbegeleiding, behoud van de stageplek en/of 
stagebegeleiding. Ook horen hier afspraken bij over de communicatie tussen docenten 
rond en na de overgang en tijdens de opleiding op de MBO-instelling. 
Zie: BIJLAGE 4, Overdracht, voorbeeld formulier Alkmaar 
 
 
6.3 Voortrajecten en branchegerichte cursussen met inzet MBO-instelling 
 
Voortrajecten zijn speciale programma’s waarmee PrO-leerlingen worden toegerust om 
met een redelijke kans op succes in te stromen op een MBO assistent-opleidingen. Deze 
voortrajecten zijn in het algemeen gericht op smalle assistent opleiding. Branchegerichte 
cursussen zijn bedoeld om de leerlingen beter toe te rusten voor een plek op de 
arbeidsmarkt en dus niet specifiek op doorstroming naar het MBO. 
Bij de onder 6.2 beschreven vorm is er vaak ook sprake van voorbereiding op de MBO-
opleiding en soms branchegerichte cursussen. Het verschil met de hier beschreven vorm is 
dat bij deze voortrajecten en branchegerichte cursussen docenten en/of lokaliteiten van 
MBO-instellingen worden ingezet. Wanneer, zoals hier, een deel van het onderwijs wordt 
verzorgd door (uitbesteed aan) een MBO-instelling, wordt er gebruik gemaakt van de 
mogelijkheden, en moet er voldaan worden aan de voorwaarden van het Besluit 
samenwerking  VO-BVE (zie onder 5.3).  
Zie: beschreven voorbeelden in hoofdstuk 3 
       BIJLAGE 2, Modelsamenwerkingsovereenkomst, uitbesteding (inkoop bij MBO) 
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6.4 MBO-opleidingen in het Praktijkonderwijs 
 
Hierbij wordt het laatste jaar op de school voor het Praktijkonderwijs benut om een MBO-
diploma op niveau 1 te halen. Het kan hierbij gaan om de brede AKA-opleiding (zie onder 
5.3 en BIJLAGE 1) of om een zogenaamde smalle assistent-opleiding. 
Deze opleidingen kunnen op een school voor Praktijkonderwijs worden verzorgd maar het 
kan ook deels op de MBO-instelling. Voor een AKA-opleiding is een praktijkschool vaak 
prima ingericht, voor smalle assistent-opleidingen zou een MBO-instelling mogelijk meer 
geschikt zijn als locatie. De deelnemers zijn leerling van de school voor 
Praktijkonderwijs. Deze school dient op grond van het Besluit samenwerking VO-BVE 
ook minimaal 50% van het onderwijs te verzorgen. Hieraan wordt voldaan door de stage 
te verzorgen en stagebegeleiding te bieden. Het theoriedeel kan dan door de MBO-
instelling worden verzorgd. Om de opleiding met een door de MBO-instelling af te geven 
diploma af te kunnen sluiten, kunnen de deelnemers daar ingeschreven worden als 
extraneus. (zie BIJLAGE 1 en 2)   
Zie: beschreven voorbeelden in hoofdstuk 3 
       BIJLAGE 5, Inzet MBO, samenwerkingsovereenkomst, voorbeeld Amsterdam 

BIJLAGE 6: MBO in PrO, Plan van aanpak, voorbeeld Boxtel 
BIJLAGE 7: AKA in PrO, Plan van aanpak, voorbeeld Boxtel 
BIJLAGE 8: AKA in PrO, Overeenkomst, voorbeeld Boxtel 

 
 
6.5 Duale trajecten met MBO-opleiding in het Praktijkonderwijs 
 
In deze meest vergaande vorm wordt, naast de hiervoor (onder 6.4)  beschreven 
mogelijkheid, ook gebruik gemaakt van zogenaamde duale trajecten voor leerlingen in het 
Praktijkonderwijs. Met dit laatste wordt de mogelijkheid bedoeld waarbij een partieel 
leerplichtige leerling ingeschreven staat bij een school voor Praktijkonderwijs en een deel 
van de onderwijstijd (max. 80%) een arbeidsovereenkomst heeft met een werkgever. De 
situatie van de leerling ziet er in deze vorm als volgt uit: 
− 3 of  4 dagen werk bij een erkend leerbedrijf; 
− 1 dag onderwijs op een MBO-instelling (BBL-opleiding) 
− eventueel 1 of een 0,5 dag onderwijs op de school voor Praktijkonderwijs. 
Het gaat om een leerling van een school voor Praktijkonderwijs. Die school dient, om 
rechtmatig uit te kunnen besteden aan de MBO-instelling zoals bedoeld in het Besluit 
samenwerking, minimaal 50% van de onderwijstijd te verzorgen. Door intensieve 
begeleiding te bieden aan de leerling en zijn werkmeester op het werk, kan daar aan 
worden voldaan. 
 
Om deze vorm te kunnen verwezenlijken dient de leerling bij aanvang een 
arbeidsovereenkomst te hebben met een erkend, of te erkennen, leerbedrijf. Dit lijkt 
mogelijk een probleem en een forse drempel om deze vorm ook daadwerkelijk aan te 
bieden. Het past echter precies bij de doelstelling van scholen voor Praktijkonderwijs om 
leerlingen toe te leiden naar de arbeidsmarkt. Het Praktijkonderwijs is ook, meer dan een 
MBO-instelling, toegerust om leerlingen toe te leiden naar de arbeidsmarkt. Tevens moet 
daarbij worden bedacht dat de leerling op dat moment nog zeer goedkoop is9 en dat voor 
leerlingen die niet op hun stage aan het werk kunnen UWV voortijdig kan worden 

                                                 
9 Naast een premiekorting van € 3.402,- per jaar heeft de werkgever ook recht op afdrachtvermindering 
onderwijs van € 2.500,- per jaar. Omdat de leerling op dat moment nog erg jong is, betekent dit dat hij de 
werkgever niets tot heel weinig kost.  
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gevraagd een re-integratiebedrijf in te schakelen om voor de leerling werk te zoeken. 
Wanneer een leerling meer begeleiding op zijn werk nodig heeft dan de school voor 
Praktijkonderwijs i.h.k.v. haar onderwijstaak kan bieden, kan er (wanneer voldaan wordt 
aan een aantal voorwaarden) een beroep gedaan worden op een jobcoach vergoed door 
UWV. 
 
Wanneer afspraken gemaakt kunnen worden met de landelijke kenniscentra kunnen 
mogelijk groepen leerlingen van meerdere scholen bij de regionale praktijkcentra (Espec, 
Infrawerk, SPG, etc) van de verschillende branches in dienst treden. 
 
Het is uiteraard mogelijk om deze vorm te combineren met voorafgaande zogenaamde 
voortrajecten of branchegerichte cursussen. In die situatie volgt de leerling in het jaar 
voorafgaande aan dit duale traject met MBO-opleiding een voortraject of branchegerichte 
cursus. 
 
Om rechtmatig een deel van het onderwijs uit te besteden aan een MBO-instelling dient 
er, net als bij de vormen beschreven onder 6.2 en 6.3, een samenwerkingsovereenkomst te 
worden aangegaan tussen school of scholen voor Praktijkonderwijs en de MBO-instelling. 
Daarbij kan de modelsamenwerkingsovereenkomst in BIJLAGE 2 als basis worden 
gebruikt. Dit model kan, voor deze vergaande vorm van samenwerking, namelijk naar 
believen worden uitgebreid. Voor de examinering kan de leerling ook hierbij worden 
ingeschreven als extraneus op de MBO-instelling.  
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7 TOT SLOT 
 
Samenwerking tussen scholen voor Praktijkonderwijs en MBO-instellingen hebben 
uiteindelijk tot doel dat meer leerlingen uitstromen naar een passende en duurzame plek 
op de arbeidsmarkt. Een erkend certificaat helpt bij het verkrijgen van werk en een 
beroepsgerichte opleiding met een diploma op niveau 1 blijkt vooral tot meer duurzame 
dienstverbanden te leiden10. Het is derhalve raadzaam om, indien maar enigszins voor de 
leerling mogelijk, die leerling daartoe ook optimale mogelijkheden te bieden. Dit 
handboek probeert daartoe bij te dragen door mogelijkheden te schetsen en voorbeelden 
aan te reiken. Met behulp van het gebruik van deze voorbeelden kunnen MBO-
instellingen beter in staat gesteld worden om ook leerlingen van scholen van 
Praktijkonderwijs goede mogelijkheden te bieden op een succesvolle MBO-opleiding. 
 
De mogelijkheden die worden geboden en waarop dit handboek is gebaseerd zijn helaas 
nog steeds te beperkt. Er is nog verdere verbetering van regelgeving of landelijk beleid 
noodzakelijk om leerlingen optimale kansen te kunnen bieden. Hierbij gaat het met name 
om het volgende. 
− Stimulerings en/of ondersteuningsregelingen voor intensivering van de samenwerking 

in een aantal regio’s tussen scholen voor Praktijkonderwijs en tussen deze scholen en 
MBO-instellingen. 

− Om MBO-opleidingen in de BBL-variant en duale trajecten in het Praktijkonderwijs 
te kunnen aanbieden is een snelle soepele inzet van re-integratiemiddelen en 
vergoedingen van eventuele noodzakelijke jobcoaching door UWV van groot belang. 

− Landelijke afspraken met kenniscentra over het in dienst nemen en opleiden van 
leerlingen van scholen voor Praktijkonderwijs bij regionale praktijkcentra van de 
verschillende branches. 

 
Rest mij een ieder die mij op welke wijze dan ook heeft ondersteund om dit handboek te 
maken daarvoor te bedanken. Uiteraard degene die ik heb mogen interviewen over hun 
goede voorbeelden en de reacties die ik van het gekregen op mijn beschrijving van hun 
projecten. Verder ook dank aan de leden van de klankbordgroep voor hun geduld en 
kritische beschouwingen, Leo de Wit (MBO-Raad), Harrie v.d. Brand (LWP) en Elly 
Lammerting (ROC Twente). Martin Franken van de projectgroep leerlingenzorg in het 
VMBO & Praktijkonderwijs, ben ik dank verschuldigd voor zijn bijdrage en op en 
aanmerkingen. 
 
 
 
November 2006, 
J.A.M. Verwer, 
directeur PrO-Werk. 

                                                 
10 Zie “De arbeidsmarkt op!” Dirk Minnema, Rijksuniversiteit Groningen, 2005, ISBN 90-5803-053-9 
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BIJLAGE 1 Assistentenopleiding IN het Praktijkonderwijs 
 
Onderstaande notitie is een voor dit handboek ingekorte versie.  
 

 
Assistentenopleiding IN het Praktijkonderwijs 
 
Verhoogde interesse voor de mogelijkheden van het Praktijkonderwijs de kansen van hun 
leerlingen op een mbo-diploma niveau (assistentenniveau) te vergroten is duidelijk 
waarneembaar. Met name sinds de start van de experimenten met de “brede” 
assistentenopleiding (AKA) in het mbo.  Het civiel effect van een officieel 
onderwijsdiploma is immers niet te verloochenen. Ook politiek gezien is dit een 
interessant thema, omdat diplomering van een deel van de leerlingen in het 
Praktijkonderwijs, directe kwalificatiewinst betekent en dat past uitstekend in de 
afspraken die in het “Lissabon akkoord” zijn gemaakt. Conclusie van een analyse is dat 
de regelgeving veel ruimte biedt, waardoor het mogelijk is IN het Praktijkonderwijs 
voor die leerlingen die ermee gebaat zijn te werken in de geest van de regeling 
“assistent-opleiding in het VMBO”(Gele Katern december 2003), ook al is die regeling 
officieel voorbehouden aan het VMBO . Zorgvuldige regionale afspraken tussen scholen 
voor Praktijkonderwijs (die de opleiding grotendeels kunnen verzorgen) en het mbo in 
hun voedingsgebied (dat verantwoordelijk is voor de examinering) doen de rest.  
 
Hieronder een inventarisatie van mogelijkheden die de regelgeving biedt. Dat was nodig 
omdat in het Praktijkonderwijs en mbo veel onduidelijkheid is over de uitleg van de wet- 
en regelgeving in relatie tot de mogelijkheid van leerlingen van het Praktijkonderwijs om 
dat diploma te verwerven. Zeker omdat ook de beleidsregel “Assistent-opleiding in het 
VMBO” niet van toepassing is op het Praktijkonderwijs, maar het Praktijkonderwijs die 
regeling ook niet nodig heeft.  
 
De projectgroep “Leerlingenzorg in het VMBO en Praktijkonderwijs” is vanuit het 
deelproject “doorlopende leer- en zorglijnen VMBO-mbo” betrokken bij de 
implementatie van de beleidsregel “assistent-opleiding in het VMBO” en had een 
klankbordfunctie bij “herontwerp mbo” bij de ontwikkeling van de “arbeidsmarkt 
kwalificerende  assistent-opleiding”.  
 
Ook voor het Praktijkonderwijs zijn nu de ontwikkelingen en mogelijkheden op rij gezet 
en bij OC&W besproken, teneinde er zeker van te zijn dat de uitleg niet conflicteert met 
de regelgeving.  
 
De bevindingen geven we hieronder weer. Niet met de intentie volledig te kunnen 
zijn, maar om de mogelijkheden die het Praktijkonderwijs heeft optimaal te 
benutten.  
- Kenmerk van de leerlingen in het Praktijkonderwijs is dat de haalbaarheid van een 

VMBO-diploma uitgesloten is (RVC procedure). Voor leerlingen die zich positief 
ontwikkelen richting VMBO diploma bestaat de mogelijkheid deze leerlingen alsnog 
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in te schrijven in het VMBO (c.q. leerwerktraject) teneinde een VMBO diploma te 
halen. 

- Het Praktijkonderwijs bereidt een leerling voor op de regionale arbeidsmarkt. Niet 
alleen de Praktijkonderwijs-leerlingen maar ook de regionale arbeidsmarkt is gebaat 
bij via diploma’s aantoonbare competenties van potentiële medewerkers. Ofschoon 
het Praktijkonderwijs zich dus niet richt op de haalbaarheid van het VMBO diploma, 
is formeel-wettelijk geen enkele belemmering (mits uiteraard rekening wordt 
gehouden met de mogelijkheden en beperkingen die inrichtingsbesluiten etc hebben) 
leerlingen op andere diploma’s voor te bereiden die de kansen van leerlingen op de  
regionale arbeidsmarkt versterken. Dat geldt zeker ook voor de 
assistentenopleidingen. 

- Om de assistentenopleiding in het VMBO mogelijk te maken moeten VMBO scholen 
ontheffing kunnen krijgen van de beperkingen die het inrichtingsbesluit het VMBO 
oplegt (denk aan de verplichte vakken, lessentabel etc) De beleidsregel “assistent-
opleiding in het VMBO” is nodig om die ontheffing te legitimeren. Het 
Praktijkonderwijs kent die beperkingen niet heeft dus ook een dergelijke regeling niet 
nodig. 

- Verantwoordelijkheid voor diplomering op assistentenniveau of niveau 2 opleidingen 
is en blijft het mbo. Dat geldt voor VMBO en evenzeer voor het Praktijkonderwijs.  

- Het is evident dat opleiding in het Praktijkonderwijs en examinering onder 
verantwoordelijkheid van het mbo goed op elkaar worden afgestemd. De 
leerwerktrajecten (vanwege de doorstroom afspraken VMBO-mbo) en de assistent-
opleiding in het VMBO (vanwege de afstemmingsafspraken over in aanmerking 
komende opleidingen, hoe de opleiding wordt verzorgd en hoe het mbo de 
examinering verzorgt) kunnen voor het Praktijkonderwijs dienen als goed practice. 
Het zorgvuldigheidsprincipe houdt in dat die afspraken helder zijn vastgelegd voordat 
leerlingen aan een opleiding  beginnen. Dit om afbreek risico’s van deze doorlopende 
leer- en zorglijn voor individuele leerlingen uit te sluiten. 

- Eindverantwoordelijk voor een leerling is per definitie de school waar de leerling staat 
ingeschreven. Dat geldt ook voor de stagecomponent en de begeleiding van de 
leerling op de werkplek.  

- De eindverantwoordelijkheid laat onverlet dat het Praktijkonderwijs voor 
ingeschreven leerlingen delen van de opleiding kan laten verzorgen door het mbo of in 
het mbo (denk aan specifieke machines en gereedschappen waarover het 
Praktijkonderwijs niet beschikt bij bepaalde opleidingen in de sector techniek; het 
Praktijkonderwijs kan dat via een rugzakje bekostigen sinds 1 januari jl).  

- Inschrijven als extraneus door het mbo is –vergelijkbaar met VMBO leerlingen die 
een assistent-opleiding in het VMBO volgen- ook toegestaan voor leerlingen van het 
Praktijkonderwijs. Daardoor blijft het Praktijkonderwijs verantwoordelijk voor het 
gehele opleidingstraject (excl. de examinering) inclusief de preventieve ambulante 
begeleiding na entree op de arbeidsmarkt (eventueel in combinatie met een 
voortgezette opleiding. De ruimte voor preventieve ambulante begeleiding/nazorg die 
noodzakelijk is voor de slaagkans van de leerling na het verlaten van het 
Praktijkonderwijs blijft daardoor gewaarborgd. Uiteraard zal de inspectie toezien op  
de wijze waarop de school voor Praktijkonderwijs die taak oppakt. 

 
Aandachtspunten: 
 
Het Praktijkonderwijs heeft goede voorbeelden in de procedures en afspraken die het 
VMBO en mbo maken in het kader van leerwerktrajecten en assistentenopleiding in het 
VMBO.  
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Er is een belangrijk verschil in het determinatie proces voor de assistentenopleiding tussen 
het VMBO en Praktijkonderwijs. Bij de determinatie voor de assistentenopleiding kijkt 
het VMBO vooral naar de motivatie. Het VMBO hoeft minder aandacht te schenken aan 
de capaciteiten van een leerling , maar mag ervan uitgaan dat een VMBO leerling, ook 
wanneer een diploma in de basisgerichte leerweg er niet inzit, over voldoende capaciteiten 
beschikt om een asisstentenopleiding te volgen. Het Praktijkonderwijs zal daarentegen 
ook nadrukkelijk naar de capaciteiten van een leerling moeten kijken. 
 
Ook dient het Praktijkonderwijs op voorhand rekening te houden met het dilemma dat kan 
ontstaan wanneer de praktijkschool zegt dat een leerling, die dat wel wil, niet in 
aanmerking komt voor een assistent-opleiding in het Praktijkonderwijs. Deze leerling (en 
diens ouders) hebben het recht die leerling bij het mbo aan te melden voor een assistent-
opleiding. De assistent-opleiding is immers drempelloos!!  
 
Een ideale situatie ontstaat als de stageplaats (het dient een stageplaats bij een 
geaccrediteerd leerbedrijf te zijn) voor de assistent-opleiding ook stageplaats kan blijven 
voor het geval de leerling in het mbo een niveau 2 opleiding wil/kan volgen. Wil de 
leerling uitstromen naar werk dan zou het ideaal zijn als de stageplaats kan worden 
omezet in een reguliere baan na diplomering. Een goed voorbeeld is de afdeling voor 
Praktijkonderwijs van Pius X college te Bladel dat hierover niet alleen afspraken met 
Helicon uitwerkt over de examinering (op basis van EVC’s), maar ook in het plaatselijk 
wsw bedrijf een partner heeft die niet alleen als erkend leerbedrijf een aantal stageplaatsen 
aanbiedt voor Praktijkonderwijs-leerlingen, maar de leerlingen na diplomering ook een 
jaarcontract aanbiedt (waarbij de school de nazorg biedt). Zo zijn meer goede voorbeelden 
waarop we terug komen. 
 
 
Den Haag, april 2006 
Martin Franken 
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BIJLAGE 2: Modelsamenwerkingsovereenkomst, uitbesteding (inkoop bij MBO) 
 

Onderstaand een model overeenkomst voor samenwerking met als doel leerlingen 

meer kansen te geven om vervolgonderwijs te volgen met gunstig resultaat (artikel 

25a, 2e lid onder b van de WVO). Dit model is door het Cfi opgesteld en voldoet aan 

alle eisen die de WVO de scholen oplegt om middelen te kunnen overdragen. 

 

Het gebruik van dit model is niet verplicht. In een samenwerkingovereenkomst moeten wel 

tenminste bepalingen zijn opgenomen over het doel van de samenwerking, de doelgroep, de 

manier waarop wordt nagegaan of het doel wordt bereikt, het onderwijsprogramma dat 

volgens de samenwerking wordt vormgegeven, omvang en bestemming van over te dragen 

middelen en een geschillenregeling. De overeenkomst kan naar believen worden uitgebreid. 

Omdat Praktijkonderwijs onderwijs is als bedoeld in de WVO wordt waar VO staat ook het 

Praktijkonderwijs bedoeld. 

 

Samenwerkingsovereenkomst VO/BVE als bedoeld in 
 artikel 25a, derde lid, van de WVO 

 
 
De stichting/vereniging/gemeente  …  te …., 
Als bevoegd gezag van    …  te ….., 
Hierna te noemen Partij I, 
Ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door:  … 
 
en 
 
De stichting/vereniging   …    te  …., 
Als bevoegd gezag van    ….  te ….., 
Hierna te noemen Partij II, 
Ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door:  … 
 
 
Zijn het volgende overeengekomen: 
 
1. Doel van de samenwerkingsovereenkomst 
1. Partijen gaan een samenwerkingsverband aan met als doel leerlingen meer kansen te 

geven om vervolgonderwijs te volgen met gunstig resultaat.  
2. In het kader van deze overeenkomst zal partij II voor leerlingen van Partij I een 

onderwijsprogramma verzorgen. 
3. In het kader van deze overeenkomst draagt Partij I middelen over aan Partij II.  
 
2. De doelgroep 
1. Onder leerlingen worden in het kader van deze overeenkomst begrepen:  

leerlingen die meer kans hebben om vervolgonderwijs met gunstig resultaat te volgen 
als ze, naast hun reguliere opleiding in het voortgezet onderwijs, extra verrijking, 
verdieping en oriëntatie krijgen, of alvast onderdelen volgen van een beroepsopleiding 
of een opleiding educatie.  
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2. De leerlingen bedoeld in het eerste lid zijn ingeschreven bij Partij I. Partij I is 
verantwoordelijk voor de leerlingen.   

 
3. Het onderwijsprogramma 
1. Partij II zal ten behoeve van de leerlingen genoemd in bijlage I bij deze overeenkomst  

…..  [omschrijving van de gezamenlijk overeengekomen activiteit -  eventueel nader te 
specificeren in bijlage I] verzorgen.  

2. Het programma, bedoeld in het eerste lid, omvat [invullen aantal klokuren; nb: ten 
hoogste de helft van het aantal klokuren per schooljaar is toegestaan en partij I mag 
niet alleen nog maar de stage verzorgen]  klokuren per schooljaar plaats  in de 
periode ….. 

3. Partij II waarborgt dat de docenten die worden ingezet voor het programma, bedoeld 
in het eerste lid, voldoen aan de vereisten voor benoeming of tewerkstelling van 
leraren voor voortgezet onderwijs, bedoeld in artikel 33 van de Wet op het voortgezet 
onderwijs. 

4. Partij II neemt de inrichtingsvoorschriften gegeven op grond van de WVO in acht. 
5. Het programma wordt verzorgd op de locatie …  
 
4. Examens (indien van toepassing) 
In het kader van deze samenwerking zal het schoolexamen/centrale examen met 
betrekking tot onderstaande vakken overeenkomstig artikel 8 van het Eindexamenbesluit 
v.w.o-h.a.vo-m.a.v.o worden afgenomen door partij II: 
… 
… 
 
5. Overdracht van middelen 
1. Partij I draagt ….[invullen bedrag] over aan Partij II ten behoeve van … [invullen 

bestemming]. 
2. De betaling van Partij I aan Partij II vindt plaats … [invullen termijn]. 
 
6. Controle op nakoming afspraken, geschillenregeling   
1. [Geef aan op welke manier zal worden nagegaan of het doel van de overeenkomst 

wordt bereikt] 
2. [Er wordt tussen partijen periodiek overleg gevoerd over de voortgang van deze 

overeenkomst]. 
3. [Er wordt door partijen een regeling getroffen voor het geval een bepaling uit deze 

overeenkomst door (een der) partijen niet wordt nagekomen].  
 
7. Medewerking aan wettelijke verplichtingen 
Partij II verleent waar nodig haar medewerking om partij I in staat te stellen haar 
wettelijke verplichtingen na te komen met betrekking tot de leerlingen ten behoeve van 
wie de samenwerking is aangegaan. Dit betreft in het bijzonder: 
• [Informatielevering;] 
 
8. Duur van de overeenkomst 
Deze overeenkomst gaat in per [invullen datum] en loopt in ieder geval door tot [invullen 
datum].  
 
9. Algemene bepalingen 
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1. Wijzigingen van of aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover 
schriftelijk overeengekomen. 

2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 
 
 
 
Deze overeenkomst is in tweevoud door daartoe bevoegde personen ondertekend door: 
 
Voor Partij I     voor Partij II 
 
 
Handtekening:     Handtekening: 
Naam:      Naam: 
Datum:     Datum: 
 
 
 
 
Bijlage I 
Leerlingen van Partij I voor wie Partij II een onderwijsprogramma verzorgt: 
.. 
 
Inhoud onderwijsprogramma: 
… 
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BIJLAGE 3: Overdracht, voorbeeld-afspraken, Haarlem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘OOST-TER-HOUT’ 
School voor Praktische vorming 
Oosterhoutlaan 19 Haarlem 
 
 
 

Aansluiting tussen PRO-ROC 
voorbeeld: Praktijkonderwijs op OOST-TER-HOUT en ROC Nova 
in Haarlem 
 
 
  
naam van de school 
 

 
‘OOST-TER-HOUT’ 
School voor Praktische vorming 
 

 
adres, telefoon, e-mail 
 

 
Oosterhoutlaan 19 
2012 RA  Haarlem 
 
tel   023 5290350 
fax  023 5285806 
 
info@oost-ter-hout.nl  
hessen@oost-ter-hout 

 
contactpersoon voor dit 
onderwerp  

 
Ronald Hessen, stagecoördinator Oost-het-hout 
 

 
het schoolprofiel 
 

 
Oost-ter-Hout is een zelfstandige openbare school voor Praktijkonderwijs 
in Haarlem. 
De school heeft ± 130 leerlingen. 

 
 
Deel PrO-schoolverlaters kiest voor vervolgopleiding 
Een groot deel van de PrO schoolverlaters kiest voor werk. Deze leerlingen zijn blij als zij af zijn 
van de (weinige) theorie die ze op het PrO kregen.  
Een ander - steeds groter - deel van onze schoolverlaters kiest voor een combinatie school/werk 
(BBL- beroepsbegeleidende leerweg) of zelfs totale vervolgscholing (BOL- beroepsopleidende 
leerweg). Om deze laatste groep leerlingen frustraties te besparen, is het essentieel de 
aansluiting zo goed mogelijk te realiseren. Soms is het ook reëel om aan te geven dat het heel 
moeizaam wordt en dat de vervolgopleiding af te raden is. Gelukkig bestaat er nu ook een 
schakeljaar tussen Praktijkonderwijs en ROC, waardoor de drempel voor onze leerlingen enorm 
verlaagt wordt, maar zeker niet weggenomen wordt.  
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Samenwerking PrO-ROC 
Tussen Oost ter Hout (PrO) en Nova college Haarlem (ROC) bestaat al jarenlang een goede 
samenwerking. Er vinden structureel gesprekken plaats bij aanmelding van onze leerlingen op het 
ROC. Tegenwoordig wordt dit ook wel 'warme overdracht' genoemd. Leerlingen worden 
'overgedragen'  van de ene school naar de andere: niet alleen via formulieren en rapporten, maar 
door gesprekken tussen de scholen. Ook zijn er tussentijdse evaluaties.  
In al deze gesprekken die er zijn geweest,  komen steeds de volgende aspecten naar voren: 
 

� Er moet sprake zijn van een gerichte belangstelling. Om kans van slagen te hebben, 
moet de leerling intrinsieke motivatie hebben voor een vakgebied. Een uitzondering 
hiervoor is het “brugjaar” Toeleiding en Toerusting. In dit jaar is nog ruimte is voor 
oriëntatie. Maar ook hier geldt dat voor toeleiding naar nivo 1 sprake moet zijn van een 
gerichte belangstelling voor  een opleiding. 

 
� De PrO leerling moet een bepaalde studiehouding hebben of kunnen ontwikkelen.  

Het lezen en begrijpen van grotere teksten en het huiswerk maken op zich is iets dat PrO 
leerlingen totaal niet gewend zijn. Het is van belang dat je daar als PrO in differentieert en 
anticipeert. Vanuit het ROC is huiswerkbegeleiding van belang. 

  
� De overdracht  m.b.t. eventueel aanwezige sociaal-emotionele problematiek bij de 

leerling moet zorgvuldig gebeuren en behoeft ook regelmatig bijsturing en nazorg. 
Hiervoor hebben we samen een intake - formulier ontwikkeld dat veel meer gericht is op 
deze aspecten. De nazorg en bijsturing vindt plaats in de vorm van regelmatig overleg 
tussen Pro en ROC in een speciale vergadering waarbinnen de PrO leerlingen uitgebreid 
besproken worden.  

 
� Het ROC heeft, behoorlijk specifiek, richtlijnen opgesteld aan welke DLE’s een PrO 

leerling moet voldoen om kans van slagen te hebben binnen een bepaalde richting. 
 

Rekenvaardigheid Begrijpend lezen Technisch lezen 
 
Techniek   30   30   20 
Dienstverlening/Handel  25   30   20 
Verzorging   20   30   20 
Administratie ICT  30   35   35 

 
 
 
 
Uit het voorgaande blijkt dat een goede kans van slagen afhankelijk is van aspecten van 
verschillende aard. Die hebben natuurlijk alles met elkaar te maken, waardoor het van belang is 
een zo volledig mogelijk beeld te omschrijven van een schoolverlater. Het is goed mogelijk dat 
een leerling met wat te lage DLE’s toch een positief advies krijgt omdat de motivatie zo sterk is, of 
andersom: de leerling staat sociaal niet zo sterk maar kan de theorie heel goed aan. Nazorg in de 
vorm van goed overleg en tussentijdse bijsturing is zeer belangrijk.  
 
Ten slotte wil ik opmerken dat betrokkenheid vanuit onze kant, dus de aanleverende school voor 
Praktijkonderwijs, van groot belang is. De collegae van het ROC moeten vaak extra tijd en 
energie leveren om onze leerlingen met succes te begeleiden. Interesse en respect hiervoor 
werken m.i. heel positief. Ook als het soms niet slaagt, is het van belang mee te denken en te 
handelen aan een alternatieve oplossing.  In Haarlem is het ROC dan ook altijd vertegenwoordigd 
in het netwerk arbeidsintegratie. 
 
 
Ronald Hessen. 
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BIJLAGE 4: Overdracht, voorbeeld formulier Alkmaar 
 

AANMELDINGSFORMULIER 
 
 
DE POLSSTOK SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS 
 
 
 
Deze rapportage is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directeur van de school,  
dhr. M. Nuchelmans, in overleg met het onderwijzend personeel en de onderzoekscommissie. 
 
 
Gegevens school 
 
 Praktijkschool De Polsstok 

 Lorreinenlaan 25/27 

 1813 JV  Alkmaar 

 Tel. 072-5400205 

 Fax: 072-5404713 

 Contactpersoon:       

 

 Datum:       

  
 
Gegevens leerling  
 
 Naam:            

 Voornaam:           

 Geboortedatum:              M  V 

 Nationaliteit:           

 Adres:            

 Postcode:           

 Woonplaats:           

 Telefoon:            

 Sofinummer:           

 
Aangemeld bij opleiding: _________________________ 
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ALGEMENE INDRUK 

 
Werkhouding:         

Inzet:          

Concentratie:         

Motivatie:         

Tempo:         

Zelfbeeld:         

Zelfstandigheid:        

Omgang met anderen:       

 
LEERRESULTATEN 

 
A  Theorie 
 
Toelichting 
D.L.E. = Didactisch Leeftijd Equivalent. Het getal geeft het "vergelijkbare aantal maanden effectief basisonderwijs" aan. D.w.z.: 
D.L.E. 10 = niveau van een leerling aan het eind van groep 3 in het reguliere basisonderwijs 
D.L.E. 20 = niveau van een leerling aan het eind van groep 4 in het reguliere basisonderwijs 
D.L.E. 30 = niveau van een leerling aan het eind van groep 5 in het reguliere basisonderwijs 
D.L.E. 40 = niveau van een leerling aan het eind van groep 6 in het reguliere basisonderwijs 
D.L.E. 50 = niveau van een leerling aan het eind van groep 7 in het reguliere basisonderwijs 
D.L.E. 60 = niveau van een leerling aan het eind van groep 8 in het reguliere basisonderwijs 

 
 Niveau: Opmerkingen: 

Technisch lezen D.L.E.:          

Begrijpend lezen D.L.E.:          

Spelling D.L.E.:          

Mondeling taalgebruik       

Schrijven / handschrift       

Rekenen: basisvaardigheden D.L.E.:          

Rekenen: praktische vaardigheden tijd:       

 geld:       
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B  Praktijk 
 
Toelichting A, B en C-niveau 
Bij de bepaling van het niveau wordt gekeken naar zelfstandigheid, inzicht, tempo, technische vaardigheid. 
A-niveau: een (eenvoudige) opdracht wordt uitgevoerd met (veel) hulp 
B-niveau: een (meer gecompliceerde) opdracht wordt goed, binnen bepaalde tijd en zelfstandig uitgevoerd 
C-niveau: extra, meer gecompliceerde opdrachten kunnen naast het aangeboden B-programma, goed, snel  
                 en zelfstandig worden uitgevoerd 
De meeste opdrachten worden aangeboden op B-niveau (gemiddeld niveau Praktijkonderwijs). 

 
 Niveau: Opmerkingen: 

Techniek        

    -                   

    -                   

Handel / winkelpraktijk 
 

            

Zorg en welzijn             

Horeca /catering             

Plant en dier             

Bewegingsonderwijs             
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STAGEOVERZICHT / ARBEIDSVERLEDEN 

 
1. Naam bedrijf:       

Werkzaamheden:       

Periode:       

 Beoordeling:       

 

 

2. Naam bedrijf:       

Werkzaamheden:       

Periode:       

 Beoordeling:       

 

 

3. Naam bedrijf:       

Werkzaamheden:       

Periode:       

 Beoordeling:       

 

 

4. Naam bedrijf:       

Werkzaamheden:       

Periode:       

 Beoordeling:       

 

 

5. Naam bedrijf:       

Werkzaamheden:       

Periode:       

 Beoordeling:       

 

 

6. Naam bedrijf:       

Werkzaamheden:       

Periode:       

 Beoordeling:       
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ADVIES TEN AANZIEN VAN SCHOLING, WERK EN HULPVERLENING 

 
SCHOLING 
De betrokkene is:  volledig leerplichtig  gedeeltelijk leerplichtig  leerplichtvrij 
 
Advies:       
 
Motivatie:       
 
Nazorg vanuit school voor Praktijkonderwijs: 

 nee 
 4 x p/jaar telefonisch contact docent/mentor vervolgopleiding 
 huiswerkbegeleiding in de vorm van       
 stagebegeleiding in de vorm van       

 
Contactpersoon nazorg:       
 
Nadere toelichting op te bieden nazorg :       
 
Gewenste aanpassing(en) vervolgopleiding:  kleine groep  zowel theorie- als praktijkaanbod 

 nadruk op praktijkaanbod  aanpassing tempo  aanpassing didaktiek 
 aanpassing toetsen/examen 

Opmerkingen:       
 
WERK 
Advies:       
 
Motivatie:       
 
Werkbegeleiding:  nee  ja, omdat:       
 
Door wie / welke instelling:       
 
Aanvraag WAJONG-uitkering:  nee  ja, omdat:       
 

 WAJONG is aangevraagd op:         WAJONG wordt aangevraagd in:       
Afspraken:       
 
HULPVERLENING 
Advies:       
 
Motivatie:       
 
Afspraken:       
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VERKLARINGEN 

 
Hierbij verklaren ondergetekenden dat dit rapport met hen is besproken. 

Tevens geven zij toestemming om deze gegevens te verstrekken aan: 

 

  Het Netwerk Arbeidsintegratie moeilijk lerenden (in het kader van arbeidsbemiddeling) 

deelnemende organisaties: UWV, United Restart, Agens to the point, PrO-Werk, Fourstar/De Werkmeester, Voorzet, WNK 

Bedrijven, WNK Pluswerk, Centrum Begeleid Werken, MEE  (voorheen Sociaal Pedagogische Dienst), het Horizon College en de 

scholen voor Praktijkonderwijs 

  Beroeps- en volwasseneneducatie (in het kader van leerlingbegeleiding) 

 

  Overige instellingen, namelijk      . 

 

Datum:       Handtekening ouders/verzorgers: Handtekening betrokkene: 

 

WIJZIGINGEN met betrekking tot het eindadvies: 

Datum:       

 

 
 
INFORMATIE OUDERS / VERZORGERS 

 

Naam:       Adres:       

Postcode:       Woonplaats:       

Telefoon thuis:       Telefoon werk:       

Soort relatie: 

 ouder   wettelijke vertegenwoordiger / familielid   anders, nl.          geen 
 
INFORMATIE OVER INKOMEN / VERZEKERING BETROKKENE 
 

 WAJONG  reg. nr.        WAO reg. nr.       

 WWB reg. nr.        WIW reg. nr.       

 overig, nl:        

 

 ziektekostenverzekering bij:       reg.nr.       

 
INFORMATIE OVER DE AARD VAN DE BELEMMERING 
 
1.  gehoorstoornis  beperkt gezichtsvermogen 

  psychische klachten  beperkte verstandelijke vermogens 

  andere lichamelijke handicap, t.w.:       

 

2. Bijzonderheden / commentaar:       
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3. Welke hinder ondervindt betrokkene van aangekruiste belemmeringen? 

       

 

4. In welke mate is betrokkene aangewezen op hulp van anderen voor wat betreft de algemene 

dagelijkse levensverrichtingen (wonen, vrije tijd, verzorging etc.)? 

  niet   in beperkte mate 

  in belangrijke mate  hulp nodig bij:       

 

5. Hoe is de algemene gezondheid / ziekteverzuim? 

       

 Medicijngebruik:       
 
OPLEIDINGSGEGEVENS, DAGBESTEDING EN HULPVERLENING 
 
1. Welke scholen heeft de betrokkene bezocht? 

  kleuterschool: 

  basisschool: 

  regulier   speciaal onderwijs (MLK)  speciaal onderwijs overig;       

  voortgezet onderwijs: 

  regulier VMBO   regulier LWOO   

  school voor Praktijkonderwijs        voortgezet speciaal onderwijs namelijk;       

 

2. Wordt er momenteel een opleiding / dagbesteding gevolgd? 

  nee  ja, nl.: naam school / instelling:       

   adres:       

 postcode:          

 plaats:        

  telefoon:       

  soort opleiding:       

  op welke dagen:       

  naam contactpersoon:       

  datum uitstroom:       

 

3. Is betrokkene aangemeld voor de sociale werkvoorziening? 

  nee  ja, sinds:        wordt aangemeld op:       

 

4. Heeft betrokkene stage gelopen bij de sociale werkvoorziening? 

  nee   ja, nl. bij de afdeling:       

 

5. Betrokkene is bekend bij: 

  UWV GAK contactpersoon:       

  MEE (SPD) contactpersoon:       

  CWI (arbeidsbureau) contactpersoon:       

        contactpersoon:       

        contactpersoon:       
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HULPVRAAG 
contactpersoon:       

 

1. Categorie trajectbegeleiding 

  A / arbeidsgeschikte personen met baan  B / arbeidsgeschikte personen zonder baan 

  C / nog niet arbeidsgeschikte personen  D / niet arbeidsgeschikte personen 

 Toelichting:       

 

2.  aanvullende scholing, nl:         hulp bij het zoeken naar werk 

  hulp bij het aangaan van een dienstverband  begeleiding op de werkplek 

  job-coaching     anders, nl.:       

 Toelichting:       
 
 
BIJLAGE 
 
1. Van welke vervoersmogelijkheden kan betrokkene zelfstandig gebruik maken? 
  auto   bus   brommer  trein   tram   fiets 
 
2. Werktijden 
  kan / wil in weekend werken  kan / wil 's avonds werken  kan / wil part-time baan 

  kan / wil fulltime baan  ploegendiensten 

 

3. Zelf-initiatief 

  vermijdt volgende taak  wacht op instructie  neemt soms eigen initiatief  zoekt werk 

 

4. Motivatie 

  laag   gemiddeld  hoog  geeft veel "mitsen en maren" aan 

 

5. Lichamelijke inspanning (tillen en dragen) 

  minimaal   licht werk  gemiddeld werk  zwaar werk  

 (ca. 2 kg.) (5-10 kg.) (15-20 kg.)  (20 kg. en meer) 

 

6. Uithoudingsvermogen (aantal uren werken zonder pauze) 

  2 uur    2-3 uur   3-4 uur   4 uur 

 

7. Concentratievermogen ten aanzien van werk 

  beperkt   in enige mate beperkt   geen beperkingen 

 

8. Onafhankelijk werktempo (zonder aanmoediging) 

  langzaam  gemiddeld, gestaag tempo   boven gemiddeld, soms hoog   continu hoog 

 

9. Uiterlijke verzorging 

 onverzorgd,niet schoon onverzorgd,wel schoon schoon,niet harmonieus verzorgd,netjes 

 

10. Communicatieve vaardigheden 

  gebruikt geluiden/gebaren  gebruikt trefwoorden, signalen  

  spreekt onduidelijk   spreekt duidelijk in zinnen en signalen 
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11. Sociale interactie 

  geen      heldere antwoorden en gebaren 

  gaat zelf soms sociale interactie aan   gaat zelf vaak sociale interactie aan 

 

12. Ongewoon gedrag 

  veel ongebruikelijk gedrag    beperkt ongebruikelijk gedrag 

  geen ongebruikelijk gedrag   Bijzonderheden / commentaar:       

 

13. Zelfstandigheid, doorzettingsvermogen 

  veel aansporing / aanmoediging nodig  soms aansporing, weinig toezicht nodig 

  soms aansporing / veel supervisie nodig  weinig aansporing en toezicht nodig 

 

14. Mate van zelfstandigheid bij verrichten van opeenvolgende taken 

  geen meerdere opdrachten   2 - 3 taken 

  4 - 6 taken     7 of meer taken 

 

15. Mate van routinematig werken (aanpassing bij veranderde omstandigheden) 

  vaste routine vereist    past zich zeer moeilijk aan 

  past zich met wat moeite aan  past zich aan 

 

16. Mate van steun familie ten opzichte van werk 

  negatief  onverschillig   gereserveerd ondersteunend   erg ondersteunend 

 

17. Tijdsbesef 

  heeft geen tijdsbesef  herkent wanneer pauze is  kent hele uren  kan klok kijken 

 

18. Functioneel lezen 

  nee   trefwoorden / symbolen   eenvoudig lezen  goed begrijpend lezen 

 

19. Functioneel rekenen 

  nee  eenvoudig tellen  eenvoudig optellen / aftrekken  ingewikkelde rekenvaardigheden 

 

20. Functioneel schrijven 

  nee   trefwoorden   korte zinnen   kan duidelijk schrijven  

 

21. Omgaan met stress en kritiek 

  weerstand, argumenteert snel   trekt zich in stilte terug  

  accepteert kritiek, verandert gedrag niet  accepteert kritiek, verandert gedrag 

 

22. Manifestatie in groepsverband 

  snel aansluiting   afwachtend    ontlopend 

 

23. Betrouwbaarheid 

 komt op tijd     ja   nee 

 houdt zich aan afspraken   ja   nee 

 kent verschil tussen mijn en dijn   ja  nee 
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BIJLAGE 5: Inzet MBO, samenwerkingsovereenkomst, voorbeeld Amsterdam 
 
Onderstaande overeenkomst wordt gebruikt door scholen in Amsterdam. 
Deze overeenkomst kan prima als voorbeeld dienen maar voldoet niet geheel aan de eisen 
vermeld in artikel 25a, lid 3 WVO. 
M.n. het doel van de samenwerking zoals omschreven in artikel 25a, lid 2, onder b van de 
WVO, namelijk, “leerlingen meer kansen te geven om vervolgonderwijs met gunstig 
resultaat te volgen”, zou in de overeenkomst moeten worden opgenomen. 
  
OVEREENKOMST  
 
Branchegerichte cursus Winkelassistent 
 
De ondergetekenden,ROC van Amsterdam, werkmaatschappij Groot-West, vertegenwoordigd 
door de heer H.A.M. Bemelmans, wnd. voorzitter directie en Trainee Pro, vertegenwoordigd door 
de heer P. Luyckx, projectleider, komen bij het organiseren van een branchegerichte cursus 
Winkelassistent het volgende overeen. 
 
1. Doelgroep  
Leerlingen van de samenwerkende scholen/afdelingen voor praktijkonderwijs in Amsterdam van 
wie is vastgesteld dat zij toeleidbaar zijn naar een arbeidsplaats in de detailhandel.  
Deze leerlingen hebben in het voorgaande schooljaar een voortraject achter de rug dat als  
selectiemiddel voordeelname aan deze cursus heeft gediend.  
Na het examen (op niveau 1) stromen de leerlingen uit naar werk, al zal een enkele leerling 
kunnen  
doorstromen naar een opleiding op niveau 2.  
 
2. Opleider  
Het ROCvA, opleiding detailhandel  
 
3. Cursuscoördinatie  
ROCvA, locatie Schipluidenlaan20:  
Docent/contactpersoon opleiding: Cecile v.d. Poel  
Opleidingsmanager: Ron van Achteren  
Coördinator TraineePrO: Peter Luyckx  
 
4. Mogelijk deelnemende scholen/afdelingenvoor PrO 
Het Plein 
De Poort 
De Parnassia 
De Atlant 
De Dreef 
Vmbo ROCvA 
Luca 
 
5. Programma 
1 dag opleiding ROCvA: 6 lesuren (docenten ROCvA) 
3 dagen stage (BPV-opdrachten verantwoording PrO) 
1 dag(deel) eigen school voor PrO  
 
6. Duur  
september2004 - juni2005  
 
7. Aantaldeelnemers  
Groep(en) van maximaal 12 leerlingen  
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8. Kosten 
Minimaal € 1275 per leerling (€ 15300per cursusgroep). 
Elke PrO-school betaalt voor de eigen leerlingen. Zij ontvangen van het RoCvA daarvoor een 
rekening. 
 
 
9. Lesmateriaal 
Via de eigen school voor PrO schaffen de leerlingen de benodigde boeken aan. 
 
10. Programma-inhoud  
De cursus leidt op tot winkelassistent. Leerlingen kunnen na het afsluitend examen (op assistent- 
niveau) met een arbeidscontract terecht in de detailhandel waarzij op assisterend niveau 
volwaardig kunnen functioneren. De stagedocent van het PrO begeleidt de leerling tíjdens dit 
proces. 
De cursus bestaat uit de volgende twee modules l02 (goederenverwerking) en 104 (klantgericht 
werken in de detailhandel). Per lesdag wordt uit gegaan van 6 lesuren.  
 
11. Contacten 
Tijdens het cursusjaar worden vier evaluatiebijeenkomsten (leerlingbesprekingen) 
gehouden,waarbij  
Pro-docenten, een ROC-docent en de projectleideraanwezig zijn. Voor de organisatie en 
verslaglegging daarvan is de projectleider verantwoordelijk. 
Een van de stagedocenten is namens de Pro-scholen als contactpersoon met regelmaat aanwezig 
tijdens de lessen op het ROCvA. 
Het ROC heeft wekelijks emailcontact met de deelnemende scholen over aan-/afwezigheid van de 
leerlingen. 
 
Het schooljaar wordt gestart met een kennismakingsochtend voor leerlingen en docenten van pro 
en ROC. 
Bij de diploma-uitreiking op het RocvA zijn ook de pro-docenten aanwezig.  
 
11. Coórdinatiesamenwerking  
De projectleider is aanspreekpunt voor alle partijen en als zodanig verantwoordelijk voor de 
coördinatie van dit project. Ook als dit Trainee PrO-project onder een andere naam wordt 
voortgezet.  
 
Aldus in tweevoud opgemaakt  
 
Plaats:  Amsterdam      Plaats: Amsterdam 
Datum:         Datum: 
 
 
Handtekening:         Handtekening: 
 
 
 
 
 
Naam:          Naam:  
Functie:        Functie: 
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BIJLAGE 6: MBO in PrO, Plan van aanpak, voorbeeld Boxtel 
 
Plan van aanpak diplomering Niveau-1-ROC/AOC voor leerlingen van PrO-Boxtel 
Doelstelling 
Per beroepsrichting wordt gewerkt aan de totstandkoming van een leerlijn die opleidt tot een 
diploma Niveau- 1-ROC/AOC. 

Schooljaar 2004-2005. 
In dit schooljaar is gestart met aanvraag van ESF-subsidie om de investering in tijd en 

deskundigheid en mankracht mogelijk te maken. In november 2004 zijn de eerste werkgroepen, 
samengesteld uit leraar-PrO, vakleraar-VCB en een deskundige van KPC-groep. 

De curricula voor de vakgebieden Techniek, Bouw en Transport-Logistiek zijn als eerste 
aangepakt. 

▼ 
Bespreken met KPC-groep van de stand van zaken rondom de geleverde producten van 

2004-2005 en 
de vervolgplannen voor 2005-2006. 

September 2005 
▼ 

Besluit om de lopende trajecten af te ronden voor 1-1-2006 en een start te maken met de 
ontwikkeling van de curricula voor de beroepsrichtingen Zorg/Welzijn, Metaleetro en 

Mode/Commercie. 
Ook worden in deze maand t.b.v. ESF-subsidie offertes opgevraagd bij KPC-groep, SLO en 

Fontys. 
De werkgroepen worden geformeerd en de startbijeenkomsten vinden plaats. 

De tussenrapportage voor ESF wordt gemaakt en opgestuurd. 
Oktober 2005 

▼ 
Afstemming met ROC-Den Bosch i.v.m. het curriculum Zorg. Verkennend gesprek met 

AOC-Boxtel om de mogelijkheden van Tuinbouw-niveau-1 te verkennen. 
Werkgroepen gaan i.s.m KPC-groep-deskundige verder met afronding van curricula Techniek, 

Bouw en 
Transport Logistiek; eind december oplevering van deze curricula. 

De andere werkgroepen voor Zorg/Welzijn, Metalectro en Mode/Commercie gaan de 
oriëntatiefase rondom de mogelijkheden en middelen en taakverdeling afronden en gaan starten 

met de uitwerking van deze curricula. 
November-december 2005. 

▼ 
Overleg met ROC-Den Bosch om te komen tot afspraken rondom toetsing en diplomering. 

Vervolg van de 3 lopende niveau-1 trajecten. 
Besluitvorming met AOC-Boxtel (Helicon) over de mogelijke samenwerking rondom diplomering 

van PrO-leerlingen in de tuinbouwsector. 
Januari en februari 2006 

▼ 
Bespreken stand van zaken en voortgang in teamvergadering PrO/VCB. 
Afronding en oplevering van de verschillende opleidingsprogramma’s. 

Convenant met ROC-Den Bosch over examinering en diplomering. 
Maart t/m juni 2006 

▼ 
Eindrapportage, financiële verantwoording van ESF-subsidie. 

Presentatie naar de pers. Start met interne opleiding van eerste PrO-leerlingen voor 
diploma Niveau-1-ROC en zo mogelijk voor diploma AOC-tuinbouw. 

Juli t/m oktober 2006 
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BIJLAGE 7: AKA in PrO, Plan van aanpak, voorbeeld Boxtel 
 
Plan van aanpak invoering opleiding en diplomering AKA-niveau-1 i.s.m. ROC-PrO 
 
Doelstelling 2006-2008 
In de periode augustus 2006 tot augustus 2008 heeft Praktijkonderwijs Boitel, in nauwe 
samenwerking met coördinator-ROC, de invoering en implementatie van de AXA-niveau- 
trajecten gerealiseerd. 
 
Plan van aanpak 
 
 

Oplevering van de nieuwe curricula voor de beroepsrichtingen: 
Zorghulp, assistent Verkoopmedewerker, Bouwplaatsassistent, Logistiek medewerker, 

medewerker Metalectro. 
Per vakgroep wordt een overleg gepland met de leden van de werkgroep die aan het curriculum 
werken i.s.m. de KPC-groep-ondersteuner. Hierbij worden afspraken gemaakt over de afronding 
van de werkzaamheden t.b.v. het curriculum en de oplevering; oplevering uiterlijk eind november 

2006. 
(September 2006) 

⇓ 
Informatieve bijeenkomst met ROC voor alle betrokkenen van Pro en VCB 

De coördinator vanuit ROC Den Bosch (Koning Willem 1 College) geeft uitvoerige informatie 
over de inhoud van het programma, de rollen van de verschillende participanten, de invulling van 

school en stage, de toetsing en beoordeling. 
(25 september 2006) 

⇓ 
Informatieve bijeenkomst met ROC en de betreffende ouden en leerlingen 

De coördinator vanuit ROC Den Bosch (Koning Willem 1 College) geeft uitvoerige informatie 
over de inhoud van het programma, de rollen van de verschillende participanten, de invulling van 

school en stage, de toetsing en beoordeling. 
(oktober 2006) 

⇓ 
Voor elke pilotleerling wordt i.s.m. ROC-coördinator een examendossier samengesteld. 

Per vakgroep worden/zijn minimaal 2 pilotleerlingen geselecteerd die in het schooljaar 2006-2007 
gaan werken naar diplomering op AKA-niveau- 1. Voor deze leerlingen wordt beschreven wat er 
gedaan/bewezen moet worden om de verschillende examenindicatoren te behalen Ook de plaats 

(stage of school) wordt afgesproken en wie de beoordeling zal doen; plan van aanpak. 
(oktober / november 2006) 

⇓ 
Individuele voortgangs- en evaluatiegesprekken per leerling. 

In samenwerking met mentor/stagebegeleider/vakleraar, ouders/leerling en coördinator-ROC 
wordt de gang van zaken geëvalueerd; zonodig wordt het plan van aanpak bijgesteld. 

(december 2006) 
⇓ 

evaluatie van de lopende pilot en oriëntatie op mogelijkheden voor 2007-2008 
Met directie van PrO-Boxtel en ROC-Den Bosch vindt overleg plaats over de gang van zaken in 

dit lopende schooljaar en de prognose voor het komende schooljaar 2007-2008. 
(januari 2007) 

⇓ 
Informatie-avond voor de ouders van de leerlingen die het komend schooljaar (2007-2008) 

een keuze moeten gaan maken voor een AKA-niveau-1-traject. 
Alle ouders van de huidige V -klassers worden geïnformeerd over de mogelijkheden van 

diplomering. Dit gebeurt op één avond; de gesprekken over de uiteindelijke individuele keuze 
worden gevoerd tijdens de schoolloopbaangesprekken. 

(februari 2007) 
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(Vervolg op blad 2) 
⇓ 

Bespreking stand van zaken examendossiers van de verschillende pilotleerlingen. 
Interne leerlingbespreking tussen de mentor/stagebegeleider/valleerkracht over de stand van zaken 

m.b.t. het examendossier. De ouders worden hier schriftelijk over geïnformeerd. Indien 
noodzakelijk worden afspraken gemaakt met de leerling/ouders. 

(maart 2007) 
⇓ 

Naar aanleiding van de schoolloopbaangesprekken met de 3 -klassers wordt inzicht 
verschaft in de voorkeur voor een AKA-niveau-1-trajecten 2007-2008. 

Zodra de schoolloopbaangesprekken met de 3e-jaars gevoerd zijn en bekend is welke 
examentrajecten gekozen zijn, wordt dit schematisch uitgewerkt en voorgelegd aan de 

vakgroepleiders (VCB en Pro). 
Zij krijgen hierdoor inzicht in de ambities van de verschillende leerlingen en kunnen bij eventuele 
twijfel over gemaakte keuze dit met de ouders/leerling/directie bespreken. De oriënteringsstage 

kan hij twijfel soms uitkomst bieden. 
(maart 2007) 

⇓ 
In verband met de formatie voor 2007-2008 worden de definitieve AKA-niveau-1-keuzes 

verwerkt in de concept-symbioselessen voor 2007-2008 
(april 2007) 

⇓ 
pilotleerlingen (2006-2007) bereiden zich voor op het laatste deel het examendossier 

In samenwerking met de ROC-coördinator worden de vorderingen van de ±12 pilotleerlingen voor 
de laatste keer besproken. In de komende 2 maanden worden de laatste proeven van bekwaamheid 

afgevinkt en kunnen we komen tot de eindbeoordeling (school/stagebedrijf/ROC). 
(april/mei 2007) 

⇓ 
Opmaken van de beoordelingen en diploma’s 

Zonodig worden de leerlingen ingeschreven als extraneus bij ROC-Den Bosch. De diploma’s 
worden door ROC-Den Bosch gemaakt en geregistreerd. 

(begin juni 2007) 
⇓ 

Diploma-uitreiking aan de geslaagden van het pilotjaar 2006-2007 
Op woensdag 13 juni 2007 krijgen de eerste geslaagde (pilot-)leerlingen hun AKA-niveau-1 –

diploma uitgereikt. 
(13 juni 2007) 

 
 
 

Een vergelijkbaar traject wordt gelopen met AOC-Helicon t.b.v. van AKA-niveau-1 
GROEN. 

 
 

Boxtel, 25 september 2006. 

 
F. Vermeer. 
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BIJLAGE 8: AKA in PrO, Overeenkomst, voorbeeld Boxtel 
 

Praktijkonderwijs Boxtel 
 
Overeenkomst examinering assistent-opleiding in hat kader van de Tijdelijke 
beleidsregel assistent-opleiding in het Praktijkonderwijs 
 
Partijen, 
 
Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs voor Boxtel e.o., hierna te noemen Scholengroep VCB-
PrO, waarvan uitgaat het Praktijkonderwijs Boxtel, en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
heer F.H.W.M. Vermeer, 
en 
Stichting Regionaal Onderwijs Centrum 's-Hertogenbosch, hierna te noemen Koning Willem I 
College, waarvan uitgaat hat regionaal opleidingen centrum Koning Willem I College, gevestigd 
te 's-Hertogenbosch, en rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw E.M.C. Randoe 
 
hebben in aanmerking genomen dat de overheid met de Tijdelijke beleidsregel 
assistentenopleiding bevordert dat leerlingen, indien mogelijk, een assistent-opleiding behalen, en 
partijen daaraan willen meewerken, 
 
komen het volgende overeen: 
 
Artikel 1: Onderwijsaanbod Praktijkonderwijs Boxtel  in de assistent-opleiding. 
1. Praktijkonderwijs Boxtel biedt in het Praktijkonderwijs, in samenwerking met het Koning 

Willem I College, de assistent-opleiding Arbeidsmarkt geKwalificeerd Assistent aan. Als het 
Praktijkonderwijs ook andere assistent-opleidingen zal aanbieden leggen partijen het 
onderwijsaanbod vast in een bijlage, behorende bij deze overeenkomst. 

 
2. Praktijkonderwijs Boxtel stelt leerlingen in de gelegenheid om te voldoen aan de vereisten om 

de assistent-opleiding te behalen. Dit betreft onderwijs in de kerntaken en de 
beroepspraktijkvorming op een praktijkplaats met een gunstige beoordeling ingevolge de wet, 
volgens de inhoud, die de minister heeft vastgesteld voor de betreffende beroepsopleiding en 
gericht op de doelen, die het Koning Willem I College heeft gesteld als uitkomst van hat 
onderwijs in de vrije ruimte. 

 
3. De benoepspraktijkvorming vindt plaats volgens een praktijkovereenkomst met inachtneming 
van de waarborgen, die zijn omschreven in het kwalificatieprofiel Arbeidsmarkt gekwalificeerd 
assistent. 
 
Artikel 2: Examinering. 
1. Koning Willem I College verzorgt de examinering in de assistent-opleidingen als bedoeld in 

artikel 1. 
2. Partijen voeren overleg over: 

− De planning van de examinering over hot vierde en desgewenst over het derde 
leerjaar. 

− De voorschriften bij hat afnemen van de toetsen. 
− Indien van toepassing, de procedure met betrekking tot erkenning van eerder 

verworven competenties. 
 
3. Als een leerling een gunstige beoordeling heeft verkregen op alle examenonderdelen van de 

assistent-opleiding en op de beroepspraktijkvorming, verstrekt hat Koning WiIlem I College 
een diploma. Het diploma houdt in dat de leerling kan doorstromen naar verwante opleidingen 
op basisberoepsniveau. 
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Artikel 3: Onderwijsovereenkomst examendeelnemer en rechtsbescherming. 
Het Koning Willem I College sluit met de leerlingen, waarop deze overeenkomst betrekking heeft, 
ten behoove van het gebruik van de examenvoorziening van het Koning Willem 1 College een 
overeenkomst, die voldoet aan de voorschriften, zoals gesteld in de wet educatie en 
beroepsonderwijs. De leerling heeft ten opzichte van het Koning Willem 1 College 
rechtsbescherming ingevolge de wet educatie en beroepsonderwijs en de examenregeling, die op 
de examinering van de assistent-opleiding van toepassing is. 
 
Artikel 4: Overleg. 
Partijen overleggen over alle onderwerpen, die voor de uitvoering van deze overeenkornst van 
belang zijn. Het overleg vindt meerdere malen per jaar plaats. 
 
Artikel 5: Duur. 
Deze overeenkomst vangt aan met ingang van 1 augustus 2006 en duurt gedurende de looptijd van 
de Tijdelijke beleidsregel assistent-opleidingen. 
 
Artikel 6: Financiën. 
Deze overeenkomst voeren partijen uit in zoverre de daaraan verbonden kosten door de 
rijksbekostiging voor de betreffende leerlingen en/of diploma's worden gedekt. Praktijkonderwijs 
Boxtel betaalt Koning Willem 1 College voor scholingskosten en begeleiding die noodzakelijk 
zijn voor het verzorgen van de assistent-opleiding. 
 
 
Getekend, 15 juni 2006 
 
 
Praktijkonderwijs Boxtel      Koning Willem I College 
F. Vermeer,        E.M.C. Randoe, 
 
 
 
 
 
 
 
In bijlage: 
I. Voor de begeleiding en ondersteuning bij de uitvoering en de examinering van de 

assistent-opleiding zal door het Koning Willem I College € 48,- per werknemeruur in 
rekening worden gebracht. 

II.  Les- en examenmateriaal, begroot op € 100 per leerling, wordt door Praktijkonderwijs 
Boxtel betaald aan het Koning Willem I College. 
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Dit handboek is tot stand gekomen in opdracht van de MBO Raad. 
Bezoekadres:  Henrica van Erpweg 2 
  3732 BG De Bilt 
Postadres: Postbus 196 
  3730 AD De Bilt  
Telefoon: (030) 22 19 811 
Fax:  (030) 22 02 506 
Internet: www.mboraad.nl  
E-mail: info@mboraad.nl  

 
 
Met medewerking van het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs 

Algemeen postadres: Postbus 53  
   5490 AB Sint-Oedenrode 
Internet:  www.praktijkonderwijs.nl  
E-mail:  bureau@praktijkonderwijs.nl 

 
 
Door de Vereniging PrO-Werk 

Bezoekadres: Schoolstraat 60 
  1719 AW  Aartswoud 
Postadres: Postbus 3057 
  1620 GB  Hoorn 
Telefoon: 06-14363390 
E-mail: prowerk@quicknet.nl  
 

 
 


