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WOORD VOORAF

In het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) zitten leerlingen die 

functionele beperkingen hebben, maar die zeer geschikt zijn voor het vervullen van 

functies op de arbeidsmarkt. Na het basisonderwijs worden zij daartoe in vier of vijf jaar 

opgeleid door scholen voor praktijkonderwijs en vso-scholen.

In de periode 2000-2006 zijn gemiddeld zo’n 70 scholen per jaar gestart met tweejarige 

projecten arbeidstoeleiding en arbeidsintegratie, gesubsidieerd door het Europees 

Sociaal Fonds. Voor deze periode was een budget beschikbaar van ruim € 40 miljoen. 

Per 1 augustus 2007 is de nieuwe ESF-periode gestart. Deze loopt tot 2013 met een 

budget van ongeveer  € 117 miljoen.

De inhoudelijke coördinatie van de projecten werd verzorgd door de Uitvoerings- en 

Coördinatie Groep (UCG). Vanaf 2004 zitten in de UCG, naast vertegenwoordigers van 

het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs en KPC Groep, vanwege uitbreiding van de 

doelgroep, ook vertegenwoordigers van het vso. KPC Groep is belast met de uitvoering. 

Vanaf 1 januari 2007 werkt de UCG onder de naam ‘Werknemer in opleiding’.

De projecten in de periode 2000-2006 werden voor de scholen additioneel bekostigd, 

hetgeen inhield dat zij betrekking hadden op activiteiten die niet voor reguliere 

bekostiging van de overheid in aanmerking kwamen. De activiteiten waren gegroepeerd 

in zeven thema’s:

Arbeidskundig onderzoek.

Netwerkvorming in relatie tot arbeidsintegratie.

Leerlingwerkplaatsen in directe samenwerking met branches en bedrijven.

Branchegerichte cursussen voor leerlingen, gericht op civiel effect.

Informatietechnologische programma’s, in aanvulling op de rijksregeling voor de 

onderwijskundige ondersteuning van de arbeidsintegratie en in relatie tot de overige 

thema’s.

Scholingsprogramma’s arbeidsintegratie voor docenten.

Vormgeven en intensiveren van begeleiding na het verlaten van de school, niet 

zijnde stagebegeleiding, op basis van een overeenkomst.

De deelnemende scholen hebben met veel enthousiasme en inzet veel ervaringen 

opgedaan en resultaten geboekt. Niet alleen met het aantal plaatsingen van leerlingen 

op de arbeidsmarkt, maar zeker ook met de inrichting van het onderwijs. Over dit laatste 

deed de toenmalige UCG in 2004 uitgebreid verslag in de tussenrapportages over 

vijf thema’s. Over de overige twee thema’s – ‘informatietechnologie’ en ‘scholing voor 

docenten’ – werd geen afzonderlijk verslag geschreven. Over het eerste thema waren 

onvoldoende relevante gegevens beschikbaar; het tweede thema werd verwerkt in de 

rapportages over de vijf andere thema’s.
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De nu voorliggende themarapportages 2007 bouwen voort op de eerder uitgebrachte 

tussenrapportages. Om dezelfde redenen als hiervoor genoemd, zijn er voor de thema’s 

5 en 6 geen afzonderlijke rapportages opgesteld.

Doel van deze rapportages is scholen zoveel mogelijk behulpzaam te zijn bij de 

vormgeving van de arbeidstoeleiding, zodat zij het wiel niet opnieuw hoeven uitvinden 

en met vrucht kunnen profiteren van de resultaten van collega’s. De ervaringen die zijn 

opgedaan met de voorlopige themarapportages in 2004 zijn uitermate positief.

De vijf voorliggende themarapportages zijn geen bundeling of samenvatting van wat er 

op de onderscheiden scholen allemaal is gedaan en gebeurd. Het zijn creatief verwerkte 

samenvattingen van die ervaringen en resultaten die voor andere scholen van betekenis 

kunnen zijn of, met andere woorden, een landelijke meerwaarde kunnen hebben. Ieder 

project heeft zijn eigen betekenis, maar het ligt op de weg van de scholen daar zelf 

verslag van uit te brengen.

De themarapportages bieden een goed overzicht van de resultaten en worden 

bijzonder bruikbaar geacht voor de verdere vormgeving van de arbeidstoeleiding in het 

praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.

‘Werknemer in opleiding’ is de samenstellers, de themadeskundigen, dan ook bijzonder 

erkentelijk voor hun bijdrage. Dat betreft natuurlijk allereerst de scholen die, alleen of in 

samenwerking met anderen, de resultaten hebben geboekt. Tot slot een woord van dank 

aan Elise Schouten die de eindredactie heeft verzorgd.

De bruikbaarheid van de voorliggende themarapportages zal bewezen moeten worden.

‘Werknemer in opleiding’ draagt zorg voor een ruime verspreiding. De scholen zijn 

vervolgens aan zet om er optimaal gebruik van te maken. ‘Werknemer in opleiding’ nodigt 

scholen daartoe graag uit en wenst ze daarbij veel succes.

Voor de UCG,

H.J.M. van den Brand (Secretaris Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs)

Voorzitter

Th.W.J. van Munnen (Secretaris van de WEC-Raad)

Lid

W. van Gaans

Projectleider
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InLEIDInG

Scholen voor praktijkonderwijs en vso hebben de opdracht hun leerlingen voor te 

bereiden op het zelfstandig functioneren in de samenleving. Dat betekent dat het 

onderwijs in het teken staat van de volgende doelstellingen: de school leidt leerlingen toe 

naar de arbeidsmarkt, leert hen zelfstandig te wonen, bereidt hen voor op een zinvolle 

vrijetijdsbesteding, draagt bij aan actief burgerschap en zorgt – indien van toepassing – 

voor een goede doorstroom naar vervolgonderwijs. 

Om deze doelstellingen te realiseren, krijgen de leerlingen een praktijk- en 

vaardigheidsgerichte scholing en ondersteunende theoretische onderbouwing.

Een belangrijke voorwaarde voor succes op de arbeidsmarkt is dat het werk goed bij de 

leerling past. De jongere moet het werk aantrekkelijk vinden en moet over de vereiste 

fysieke conditie en vaardigheden beschikken om het werk goed te kunnen uitvoeren. 

Om voor elke leerling passend werk te vinden, is het noodzakelijk dat scholen voor praktijk-

onderwijs en vso de arbeidswensen en -mogelijkheden van de leerling goed onderzoeken. 

Het eerste thema van het ESF-project staat in het teken van het arbeidskundig onderzoek.

Veel scholen voor praktijkonderwijs en vso hebben in het kader van dit thema de afgelo-

pen jaren een arbeidskundig onderzoeksprogramma samengesteld, dat bestaat uit 

verschillende toetsen en assessments. Daarmee brengen zij de vaardigheden van leer-

lingen zorgvuldig in kaart, zodat er een duidelijk beeld ontstaat van de sterke en zwakke 

kanten van leerlingen. Op basis daarvan kunnen scholen het onderwijsprogramma goed 

afstemmen op de individuele leerling, een goede stageplaats vinden en een bijdrage 

leveren aan het vinden van een passende arbeidsplaats of de juiste vervolgopleiding. 

Het vinden van een passende arbeidsplaats of een goed aansluitende vervolgopleiding 

is dan ook het belangrijkste doel van het arbeidskundig onderzoek. Maar daarnaast dient 

het onderzoek nog andere doelen, die in hoofdstuk 1 aan de orde komen.

In het tweede hoofdstuk staan we stil bij de inhoud van het arbeidskundig onderzoek: 

welke vaardigheden moeten met het onderzoek in beeld worden gebracht en welke 

instrumenten kunnen scholen daarvoor gebruiken?

Om een passende stage/arbeidsplaats voor de leerlingen te vinden en een goede match 

te kunnen maken tussen leerling en stage/arbeidsplaats, moet de school ook kennis 

vergaren over de eisen die het werk aan de leerling stelt. In hoofdstuk 3 besteden we 

aandacht aan de wijze waarop scholen een succesvolle match kunnen realiseren tussen 

de leerling en de stage/arbeidsplaats.

Het vierde hoofdstuk ten slotte bevat een korte beschrijving van de meest gebruikte 

toetsen en assessments die scholen voor praktijkonderwijs en vso in het kader van het 

arbeidskundig onderzoek gebruiken. 

In hoofdstuk 5 passeren ter illustratie een aantal praktijkvoorbeelden de revue. 

Hoofdstuk 6 geeft een aantal tips voor scholen die het arbeidskundig onderzoek in het 

onderwijs willen inzetten. 

De brochure sluit af met een overzicht van websites, adressen en materialen en enkele 

bijlagen. 
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1 DOELSTELLInGEn

Om leerlingen succesvol toe te leiden naar een plaats op de arbeidsmarkt of door 

te laten stromen naar vervolgonderwijs, is het nodig dat de school zich een goed 

beeld vormt van de interessen en de sterke en zwakke kanten van haar leerlingen. 

Door arbeidskundig onderzoek uit te voeren, verzamelt de school relevante 

gegevens over de arbeidsvaardigheid van de leerling. Op basis van dat beeld zoekt 

de school stageplaatsen en werk dat goed bij de leerling past. 

Het geldt natuurlijk voor iedereen, maar zeker voor leerlingen van praktijkonderwijs en 

vso is het van groot belang dat zij werk vinden dat goed bij hen past. Het gaat immers om 

een kwetsbare groep jongeren, waaraan de arbeidsmarkt minder mogelijkheden biedt. 

Gezien hun beperkte kansen op de arbeidsmarkt, kunnen zij zich een mislukte 

arbeidservaring eigenlijk niet permitteren. Bovendien kan een mislukking voor deze 

jongeren ingrijpende gevolgen hebben, omdat zij niet altijd over voldoende veerkracht 

beschikken. Veel van deze jongeren zijn vaak onzeker, hebben geen positief zelfbeeld en 

zijn daardoor kwetsbaar. 

Hun functioneren is erbij gebaat wanneer ze met plezier en succes werken. De slagings-

kans op de arbeidsmarkt is voor deze jongeren het grootste wanneer zij werk doen dat 

goed aansluit bij hun belangstelling en hun competenties.

1.1 Passende stage- en arbeidsplaats

In de arbeidsvoorbereiding van leerlingen van praktijkonderwijs en vso spelen stages een 

belangrijke rol. Een leerling die voor het eerst stage gaat lopen, hoeft nog niet te voldoen 

aan alle eisen die het werk aan de werknemer stelt. De stage is immers onderdeel van 

het onderwijs en is ervoor bedoeld de leerling gelegenheid te geven zich te oriënteren op 

arbeidsmogelijkheden, vaardigheden te ontwikkelen en ervaring op te doen.

Hoewel de stagiair tijdens zijn stages nog lerende is, is het belangrijk dat de stages goed 

aansluiten bij de belangstelling en de mogelijkheden van de leerling. Het motiveert en 

sterkt de leerling wanneer hij in zijn stages goed functioneert. Zeker wanneer het gaat 

om de plaatsingsstage is succes belangrijk. De kans dat er een arbeidscontract uit deze 

laatste stage voortkomt is dan immers groter. 

De belangrijkste doelstelling van arbeidskundig onderzoek verwijst dan ook naar het 

succes van leerlingen op de arbeidsmarkt. Door gedegen onderzoek uit te voeren, 

verzamelt de school gegevens over de mogelijkheden en beperkingen van de leerling 

en kan zij op zoek gaan naar stageplaatsen (en later naar een arbeidsplaats) die daarbij 

goed aansluiten. Door arbeidskundig onderzoek uit te voeren vergroot de school de kans 

van haar leerlingen op een succesvol functioneren tijdens hun stages en – later – op de 

arbeidsmarkt.

Steeds meer leerlingen kiezen ervoor om verder te leren. Vaak gaat het om een  

vervolgopleiding op een roc. Scholen spelen hierop in en passen, daar waar gewenst, 
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de opleidingsroutes van deze leerlingen aan. Ook aan de keuze voor de juiste 

vervolgopleiding kan het arbeidskundig onderzoek een bijdrage leveren. Beschikt de 

leerling over de door de opleiding vereiste competenties? Of is hij in staat de vereiste 

competenties te ontwikkelen?

1.2 Onderwijs op maat

Leerlingen van het praktijkonderwijs en vso krijgen onderwijs op maat. Het is een 

essentieel kenmerk van deze vormen van onderwijs. Elke leerling doorloopt een traject 

dat optimaal is afgestemd op zijn eigen capaciteiten en mogelijkheden. De inhoud, 

het tempo en de duur van het onderwijs worden bepaald door de belangstelling, de 

leerbaarheid en de mogelijkheden van de individuele leerling.

Om onderwijs op maat te kunnen realiseren, is het noodzakelijk dat de school een goed 

beeld heeft van de leerling en weet wat zijn sterke en zwakke kanten zijn. De school 

moet regelmatig vaststellen welke vaardigheden van de leerling extra moeten worden 

getraind om straks goed op de arbeidsmarkt te kunnen functioneren of om met succes 

deel te nemen aan het vervolgonderwijs. Daarom voert de school regelmatig onderzoek 

uit. Zij verzamelt daarmee gegevens die richtinggevend zijn voor het individuele 

onderwijsaanbod. Uit deze onderzoeken blijkt bijvoorbeeld dat de ene leerling extra 

training nodig heeft in sociale vaardigheden en dat de opleiding van een andere leerling 

zich moet richten op de verbetering van de handvaardigheid. Arbeidskundig onderzoek is 

een onmisbaar instrument voor scholen die onderwijs op maat willen realiseren. 

1.3 Realistisch beeld van mogelijkheden

Er zijn nogal wat leerlingen die een irreëel beeld hebben van hun eigen mogelijkheden. 

Zij ambiëren beroepen die – gezien hun capaciteiten en vermogens – niet voor hen 

zijn weggelegd. Ook ouders van leerlingen kunnen te hoge verwachtingen hebben van 

de maatschappelijke mogelijkheden van hun kind. Om teleurstelling en frustratie te 

voorkomen, geeft de school zowel aan de leerling als aan zijn ouders duidelijkheid over 

de mogelijkheden en beperkingen van de leerling. De school spant zich er met andere 

woorden voor in dat de leerling en zijn ouders een realistisch beeld ontwikkelen over de 

arbeidsmogelijkheden van de leerling.

Het helpt wanneer de school daarbij gebruikmaakt van gegevens. De school maakt 

leerlingen en ouders aan de hand van objectieve feiten duidelijk wat de mogelijkheden 

en onmogelijkheden zijn. De testen en assessments die de school in het kader van 

het arbeidskundig onderzoek uitvoert, kunnen die objectieve feiten leveren. De school 

bespreekt de uitkomsten van de toetsen met de leerling en zijn ouders en geeft daarbij 

een uitvoerige toelichting. Waarop scoort de leerling goed? En wat zijn de zwakke 

kanten? Wat heeft dat voor gevolgen voor zijn arbeidsmogelijkheden? Wat is kortom 

mogelijk en wat is niet mogelijk? Door arbeidskundig onderzoek uit te voeren objectiveert 

de school het beeld van de leerling en levert zij een bijdrage aan een realistische 

beeldvorming over de mogelijkheden van de leerling bij alle betrokkenen.
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1.4 Individuele transitieplannen

Handelingsplannen of individuele ontwikkelingsplannen zijn niet meer weg te denken 

in het praktijkonderwijs en het vso. Het handelingsplan is een belangrijk middel om het 

handelen van leerling en leerkracht te sturen. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van 

kennis, vaardigheden en attituden, ofwel om competenties in brede zin.

Het individuele transitieplan (ITP) is een onderdeel van het handelingsplan, dat 

specifiek is gericht op de arbeidstoeleiding van de leerling. Twee tot drie jaar voor 

het schoolverlaten begint de voorbereiding op arbeid, die in drie fasen verloopt. In de 

eerste fase oriënteert de leerling zich op arbeid. Er wordt informatie verzameld over de 

arbeidsmogelijkheden van de leerling door middel van observatie en arbeidsoriëntatie. De 

tweede fase is gericht op de training en kwalificatie van specifieke beroepsvaardigheden 

en de derde fase op de overgang van school naar arbeidsmarkt. In deze laatste fase 

staan zelfsturing, plaatsing op de arbeidsmarkt en naschoolse begeleiding centraal. 

Het netwerk van de leerling is nauw betrokken bij het ITP; de leerling, het gezin, de 

begeleiders van school, intermediaire instellingen en de werkgever werken samen om 

een succesvolle arbeidstoeleiding te realiseren.

1.5 Samenhang arbeidskundig onderzoek en de overige ESF-thema’s

De scholen hebben de afgelopen jaren een vanzelfsprekende samenhang ervaren 

tussen de zeven ESF-thema’s. Het arbeidskundig onderzoek brengt het arbeidsprofiel 

van de leerling in kaart. Op basis daarvan wordt vervolgens, in samenspraak met de 

leerling, het opleidingstraject vormgegeven, waarin de branchegerichte cursussen 

en leerlingwerkplaatsen een plaats innemen. De school kan dat niet alleen. Om een 

goede aansluiting en afstemming te realiseren tussen de school en de arbeidsmarkt/het 

vervolgonderwijs, is netwerkvorming noodzakelijk. Om ervoor te zorgen dat de leerling 

de verworven arbeidsplaats behoudt, is het van belang dat hij gedurende een bepaalde 

periode adequate naschoolse begeleiding krijgt. 

Zo geven scholen vorm aan een integrale benadering van arbeidstoeleiding 

en –integratie. Leerlingen ontwikkelen algemene beroepsvaardigheden, zoals 

doorzettingsvermogen, tempo, zelfstandigheid, kritiek ontvangen, luisteren en 

(vak)specifieke beroepsvaardigheden die van belang zijn in de branche waarvoor zij 

worden opgeleid. Of anders gezegd: leerlingen oriënteren zich op hun arbeidsperspectief, 

leren algemene en vakspecifieke beroepsvaardigheden en verwerven een passende 

plaats op de arbeidsmarkt.
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Doelstellingen arbeidskundig onderzoek

Een stage/arbeidsplaats verwerven, die past bij de belangstelling en de 
mogelijkheden van de leerling of doorstroming realiseren naar passend 
voortgezet onderwijs.
Onderwijs op maat realiseren, een gerichte training van competenties, bij 
voorkeur vastgelegd in het ITP. 
Aan leerlingen en ouders een realistisch beeld geven van de maatschappelijke 
mogelijkheden en onmogelijkheden van de leerling.
De stage/opleidingsplaats adequaat informeren, zodat de leerling de juiste 
begeleiding krijgt. 

•

•

•

•
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2 DE InhOuD VAn hET OnDERZOEK

Met het arbeidskundig onderzoek brengt de school de vaardigheden van leerlingen 

zo goed mogelijk in kaart. het onderzoek richt zich op sociale vaardigheden, 

arbeidsvaardigheden, motorische/handvaardigheden en cognitieve/schoolse 

vaardigheden. Daarnaast helpt de school haar leerlingen te onderzoeken voor 

welke werkrichtingen zij belangstelling hebben. 

Praktijkonderwijs en vso zijn sterk vaardigheidsgericht. Vaardigheidsgericht onderwijs 

vereist toetsinstrumenten, die met name de praktische vaardigheden van leerlingen in 

beeld brengen. Daarom maken de meeste scholen bij hun arbeidskundig onderzoek 

gebruik van het assessment, een methodiek die in het praktijkonderwijs en vso uitermate 

bruikbaar is gebleken. Kenmerkend voor het assessment is dat de leerling handelingen 

uitvoert.

Tijdens het assessment voert de leerling praktische opdrachten uit. Door de leerling 

daarbij zorgvuldig te observeren en te registreren op welke wijze hij de handelingen 

verricht, wordt helder welke vaardigheden de leerling wel en niet beheerst en welke 

vaardigheden nog extra training behoeven.

Daarnaast maken een gesprek en/of vragenlijst onderdeel uit van het onderzoek. 

Doel daarvan is de interessegebieden, beroepsvoorkeuren, de arbeidsidentiteit en 

schoolbeleving van de leerling in kaart te brengen. Alle gegevens worden verwerkt in 

een rapportage, die conclusies en aanbevelingen bevat ten behoeve van een adequaat 

scholingstraject. Sommige scholen nemen ook psychologische gegevens en informatie 

over de motivatie, eventuele motorische beperkingen en werkervaringen op in de 

eindrapportage.

Er zijn scholen die het arbeidskundig onderzoek uitbesteden aan gespecialiseerde 

instellingen. Andere scholen voeren het onderzoek zelf uit. Wanneer scholen zelf 

arbeidskundig onderzoek uitvoeren, is het natuurlijk noodzakelijk dat de docenten 

die de toetsen en assessments afnemen, beschikken over de daarvoor benodigde 

deskundigheid. Daarom horen bij de meeste instrumenten scholingen, waarmee 

deelnemers een certificaat behalen en zodoende de bevoegdheid hebben om het 

assessment af te nemen. 

2.1 Arbeidsoriëntatie

Natuurlijk is het belangrijk dat de jongeren werk doen dat hen aanspreekt. De kans op 

succes is groter wanneer zij geïnteresseerd zijn in hun werk, er affiniteit mee hebben en 

het met plezier uitvoeren. Daarom besteden scholen voor praktijkonderwijs en vso, met 

name in de eerste fase van het onderwijs veel aandacht aan arbeidsoriëntatie. Naast 

het onderwijs in theoretische vakken en sociale vaardigheden, oriënteren leerlingen 

zich in de eerste fase op de verschillende arbeidsrichtingen. De leerling onderzoekt 

arbeidsmogelijkheden en zijn eigen interessen. Welke werkrichting spreekt mij aan? 
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Wat vind ik leuk om te doen? Wat vind ik niet leuk? 

De leerlingen volgen verschillende praktijkvakken en maken excursies om zich een 

beeld te vormen van de arbeidsmogelijkheden in de regio. Ook zijn er scholen waar 

leerlingen in het kader van arbeidsoriëntatie kortdurende oriënterende stages en 

maatschappelijke stages lopen. Door de maatschappelijke stage in te zetten in het kader 

van arbeidsoriëntatie, realiseren scholen een meer integraal onderwijsaanbod. 

Om leerlingen te ondersteunen bij deze oriëntatie en een beeld te krijgen van hun 

belangstelling, voor- en afkeuren, kan de school gebruikmaken van instrumenten. 

De AWITT en het Odysseus-programma zijn instrumenten die in het kader van 

arbeidsoriëntatie veel worden gebruikt (zie hoofdstuk 4).

Bij de AWITT krijgt de leerling steeds twee foto’s te zien van werksituaties en moet hij 

kiezen welk werk hij het leukste vindt. De leerling ziet bijvoorbeeld een foto van een 

jongere die staat af te wassen naast een foto van een jongere die planten water geeft. 

Het instrument is zo opgebouwd dat alle werkrichtingen tegenover elkaar worden gezet. 

Als de leerling alle keuzen heeft gemaakt, wordt zichtbaar voor welke richting hij het 

meest heeft gekozen.

Scholen hebben goede ervaringen met dit instrument. Het geeft leerlingen een beeld 

van de verschillende werkrichtingen, maakt de affiniteit van de leerling voor bepaalde 

branches duidelijk én maakt de leerling daarvan bewust. Omdat de leerling steeds moet 

kiezen tussen twee foto’s en dus niet bij beide alternatieven ‘ja’ of ‘nee’ kan aankruisen, 

is de uitslag volgens sommigen echter discutabel. Deze scholen voeren daarom naar 

aanleiding van de test een individueel gesprek met de leerling over de verschillende 

werkrichtingen en zijn keuzen. Natuurlijk is dit een flinke tijdsinvestering, maar daarmee 

nuanceren en verhelderen deze scholen de uitslag van de AWITT.

Het Odysseus-programma bestaat uit een cd-rom met korte filmpjes over beroepen die 

in principe geschikt zijn voor leerlingen van praktijkonderwijs en vso. De leerling kan zelf 

een beroep aanklikken en krijgt dan iemand te zien die het beroep uitvoert én iemand die 

iets vertelt over het betreffende beroep. Omdat het programma wel liefst 48 beroepen 

bevat, is dit programma – in tegenstelling tot de AWITT – niet in één keer uit te voeren. 

Leerlingen werken in het kader van arbeidsoriëntatie bijvoorbeeld elke week of elke twee 

weken een half uur met Odysseus.

De Hoeksteen in Hardenberg heeft Odysseus opgenomen in haar arbeidsoriëntatie-

programma in het tweede jaar. Deze school heeft bij elk filmpje (beroep) werkbladen 

gemaakt, waardoor leerlingen gerichter naar de filmpjes kijken. Zij worden zich bewuster 

van wat zij zien en van wat hen aanspreekt. In bijlage 1 is als voorbeeld het werkblad 

opgenomen dat is ontwikkeld bij het filmpje over ‘de fastfoodmedewerker’.

Naast AWITT en Odysseus zijn er andere testen voor beroepskeuze op de markt. In 

hoofdstuk vier worden er enkele omschreven.
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2.2 Sociale vaardigheden

De training van sociale vaardigheden neemt in het praktijkonderwijs en het vso een 

belangrijke plaats in. Dat is noodzakelijk omdat deze leerlingen vaak beperkt sociaal 

vaardig zijn, terwijl werkgevers daaraan wel veel waarde hechten. Daarom is het van 

belang dat de school veel aandacht besteedt aan de training van deze vaardigheden. Om 

het ontwikkelingsniveau van sociale vaardigheden te kunnen vaststellen en een gerichte 

sociale vaardigheidstraining te kunnen geven, is het noodzakelijk dat de school over een 

goed instrumentarium beschikt.

Er zijn verschillende instrumenten waarmee de school de sociale vaardigheden van 

leerlingen kan beoordelen. Deze instrumenten worden vaak ingezet in het kader van de 

toetsing van de stagegeschiktheid van leerlingen. Voordat de leerling stage gaat lopen, 

moet hij immers voldoende sociale vaardigheden beheersen om op de stageplaats naar 

behoren te kunnen functioneren. De toets maakt duidelijk welke sociale vaardigheden de 

leerling beheerst en welke vaardigheden voor of tijdens de stageperiode extra training 

behoeven.

Een veel gebruikt instrument is het Assessment sociale vaardigheden van het ‘Stage 

Assessment Center’, voorheen ‘Assessment Stagegeschiktheid Praktijkonderwijs’ 

genoemd (zie hoofdstuk 4). Dit assessment is speciaal voor het praktijkonderwijs 

ontwikkeld en is inmiddels ook aangepast voor gebruik in het vmbo. Het assessment 

moet worden afgenomen door twee gecertificeerde assessoren. Eén docent draagt zorg 

voor de instructie; de andere docent concentreert zich op observatie. Na afloop van 

het assessment analyseren de assessoren samen de resultaten. Door de bijbehorende 

scholing te volgen, kunnen docenten het certificaat behalen.

Het Assessment sociale vaardigheden bestaat uit twee onderdelen. Het eerste 

onderdeel toetst naar aanleiding van een filmpje in hoeverre de leerling betrouwbaar kan 

waarnemen, gebeurtenissen kan omschrijven, kan interpreteren en samenvatten. Het 

tweede onderdeel, waarbij de leerling in een rollenspel een kennismakingsgesprek moet 

voeren, geeft een beeld van de presentatie- en gespreksvaardigheden van de leerling. 

De assessoren letten op zaken zoals oogcontact, houding, gezichtsuitdrukking, 

beleefdheid en wijze van afscheid nemen. Met name omdat het hier gaat om een 

assessment – de leerling moet iets doen – geeft deze toets een goed beeld van de 

sociale vaardigheid van de leerling.

Veel scholen maken in de training van sociale vaardigheden gebruik van de 

Goldsteinmethode (zie hoofdstuk 4), een methode die oorspronkelijk is ontwikkeld voor 

laag opgeleide volwassenen, maar die is aangepast voor jongeren. Bij deze methode 

hoort een scoringslijst waarmee de docent de sociale vaardigheid van de leerling kan 

toetsten. Met het instrument worden leerlingen beoordeeld op sociale vaardigheden zoals 

luisteren, iets vragen, nee zeggen, iets weigeren, kritiek geven en kritiek krijgen.

Ook maken scholen gebruik van de vragenlijst ‘Wat vind ik van de school?’ (zie 

hoofdstuk 4). Deze vragenlijst wordt door de leerlingen ingevuld en brengt in beeld hoe 

de leerling de school beleeft, wat hij moeilijk vindt en hoe hij zich voelt. De vragenlijst 
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brengt het sociaal-emotionele gedrag en het sociale welbevinden van de leerling in kaart 

en laat zien op welke sociaal-emotionele gebieden de leerling zich sterk en kwetsbaar 

voelt. 

Zo geeft het instrument bijvoorbeeld een beeld van het zelfvertrouwen van de leerling, 

zijn prestatiemotivatie en de wijze waarop hij omgaat met medeleerlingen en docenten.

‘Kennismaking voor je stage’ is een multimediaprogramma waarmee leerlingen van 

praktijkonderwijs en vso worden voorbereid op het voeren van kennismakings- en 

sollicitatiegesprekken in verband met de stage. In hoofdstuk 4 wordt dit programma 

toegelicht.

Een ander bruikbaar instrument, samen met leerlingen ontwikkeld door een aantal 

scholen voor praktijkonderwijs, is ‘De virtuele coach’. Met het programma worden op 

eenvoudige wijze een aantal competenties van leerlingen in beeld gebracht en kunnen 

leerlingen hun eigen curriculum vitae opstellen. In hoofdstuk 4 wordt meer aandacht 

besteed aan ‘De virtuele coach’.

Ook met het Stage Match Model voor Praktijkonderwijs kunnen scholen sociale 

vaardigheden van leerlingen in kaart brengen. Dit instrument wordt in hoofdstuk 3 (onder 

‘match-instrumenten’) besproken. 

2.3 Arbeidsvaardigheden

Onder arbeidsvaardigheden verstaan we algemene beroepsvaardigheden die relevant 

zijn in het werk waarvoor deze leerlingen worden opgeleid. Het gaat bijvoorbeeld om 

vaardigheden als ‘een instructie kunnen begrijpen en opvolgen’, ‘geconcentreerd 

doorwerken’, ‘in een goed tempo werken’ of ‘nauwkeurigheid’. De training van deze 

vaardigheden is een belangrijk onderdeel van praktijkonderwijs en vso. Leerlingen 

moeten deze vaardigheden immers op een zeker niveau beheersen voordat zij extern 

stage gaan lopen. Veel scholen hebben voor deze training een arbeidstrainingscentrum 

ingericht of bieden interne stages aan waarin leerlingen kunnen werken aan de 

ontwikkeling van arbeidsvaardigheden.

De Vereniging kenniscentra beroepsopleiding bedrijfsleven COLO (vereniging van 

kenniscentra beroepsonderwijs) heeft een kwalificatiedossier opgesteld voor de 

opleidingen Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent (AKA). Op verenigingsniveau is 

afgesproken dat alle kenniscentra binnen de eigen branche dezelfde omschrijving 

hanteren van de competenties. De opbouw van de competenties is als volgt: 

Er zijn negen algemene competenties vastgesteld. Deze vallen onder kerntaak 1 van 

AKA. 
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De algemene competenties zijn

Je eigen werkzaamheden voorbereiden.

Veilig en milieubewust werken.

Zorgdragen voor kwaliteit.

Samenwerken.

Tijdens werkzaamheden communiceren.

Klantgericht handelen.

Omgaan met problemen.

Beroepscompetenties blijven ontwikkelen.

De werkrelatie onderhouden.

Naast deze algemene competenties zijn per sector vakspecifieke beroepsvaardigheden 

geformuleerd, die vallen onder de kerntaken 2 tot en met 5. Het gaat om vakspecifieke 

vaardigheden voor techniek (kerntaak 2), economie en handel (kerntaak 3), voedsel en 

leefomgeving (kerntaak 4) en zorg en welzijn (kerntaak 5). De kerntaken 2 tot en met 5 

worden ‘de uitstroomprofielen’ genoemd.

Uitgeverij Edu’actief heeft de methode ‘Kr8’ ontwikkeld, die aansluit op de AKA opleiding. 

(Zie ook bijlage 5).

Om te toetsen in hoeverre leerlingen arbeidsvaardigheden beheersen, maken veel 

scholen gebruik van het ‘Assessment arbeidsvaardigheden’, het tweede onderdeel 

van het eerder genoemde Stage Assessment Center (zie hoofdstuk 4). Dit assessment 

bestaat uit negen praktische opdrachten die de leerling, na instructie, zelfstandig moet 

uitvoeren, terwijl de assessoren hem observeren. De assessoren vullen voor elke 

proef een scoringsformulier in, waarmee de leerling wordt gescoord op aspecten, zoals 

motoriek, aanpak, tempo, nauwkeurigheid en houding. Ook dit assessment wordt door 

twee gecertificeerde assessoren afgenomen.

Scholen melden dat dit assessment een goed beeld geeft van het niveau waarop de 

leerling de arbeidsvaardigheden beheerst. Het assessment is goed afgestemd op de 

doelgroep. Als nadeel wordt genoemd dat het afnemen van het assessment relatief veel 

tijd kost; het moet immers individueel worden afgenomen door twee assessoren. Daarom 

zijn er nogal wat scholen die ervoor kiezen om het Stage Assessment Center uitsluitend 

af te nemen bij leerlingen waarvan de arbeidsvaardigheid of de stagegeschiktheid 

twijfelachtig is.

Een andere test waarmee scholen voor praktijkonderwijs en vso (onder andere) 

arbeidsvaardigheden van leerlingen in kaart brengen is Melba (zie hoofdstuk 3 en 

4), een uit Duitsland overgewaaid instrument. Deze test is breed van opzet: naast 

arbeidsvaardigheden worden cognitieve, sociale, psychomotorische en communicatieve 

vaardigheden beoordeeld. Doordat met Melba ook kenmerken van functies in kaart 

kunnen worden gebracht, kunnen scholen dit instrument gebruiken om leerlingen en 

functies te matchen. We besteden hieraan aandacht in hoofdstuk 3.

Voor Melba geldt hetzelfde als voor het Stage Assessment Center: het kost veel tijd 

om de toetsen (individueel) af te nemen. Ook voor gebruik van dit instrument moeten 

docenten een certificaat behalen.

1�

2�

3�

4�

5�

6�

7�

8�

9�
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Ten slotte kunnen scholen het Stage Match Model voor praktijkonderwijs gebruiken 

om de arbeidsvaardigheden van leerlingen in kaart te brengen. Dit instrument wordt 

besproken in hoofdstuk 3.

2.4 Motoriek en handvaardigheid

Motoriek en handvaardigheid zijn vaak relevant in het werk waarop deze jongeren 

worden voorbereid. Ook deze vaardigheden kunnen worden getoetst met het Stage 

Assessment Center en met Melba.

Daarnaast gebruiken scholen de MAST 1 en/of de Ruward (zie hoofdstuk 4) om de 

handvaardigheid van leerlingen te toetsen. Deze instrumenten bestaan uit kisten 

met materialen waarmee leerlingen handvaardigheidsopdrachten uitvoeren. De wijze 

waarop zij dat doen wordt geobserveerd en geregistreerd door daarvoor gecertificeerde 

docenten. De systemen zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor mensen die in de 

sociale werkvoorziening werken, maar blijken ook bruikbaar te zijn voor leerlingen in  

praktijkonderwijs en vso. Dit geldt met name voor de Ruward, die het beste is afgestemd 

op deze doelgroep.

Ruward en MAST 1 lijken erg op elkaar. Belangrijkste verschil is dat het instrumentarium 

van MAST 1 in twee kisten zit en dus ‘mobiel’ is, terwijl de Ruward moet worden 

uitgevoerd op een vaste locatie. Ander verschil met de MAST 1 is dat de Ruwardtest 

uit losse onderdelen bestaat, waardoor leerlingen steeds maar één opdracht ‘in beeld 

hebben’. Bij de uitvoering van MAST 1 zijn alle opdrachten op de tafel aanwezig, 

waardoor leerlingen gemakkelijker worden afgeleid van de opdracht waarmee zij bezig 

zijn. Bij de Ruward kunnen zij zich beter op de betreffende opdracht concentreren. 

2.5 Portfolio

Het arbeidskundig onderzoek geeft een beeld van de arbeidsmogelijkheden van de 

leerling, maar geeft tevens richting aan het onderwijs, zo zagen we in hoofdstuk 1. 

Leerlingen krijgen een gerichte training, waarin extra aandacht wordt besteed aan de 

vaardigheden die minder goed ontwikkeld blijken te zijn. Omdat het natuurlijk van belang 

is te registreren hoe de leerling die vaardigheden vervolgens ontwikkelt, kunnen scholen 

een toets of assessment herhaaldelijk afnemen. De school volgt met andere woorden 

de ontwikkeling van de leerling, gebruikt daarvoor het handelingsplan, individueel 

ontwikkelingsplan en/of het individuele transitieplan. De vorderingen worden vervolgens 

vastgelegd in een leerlingvolgsysteem.

Steeds meer scholen werken in dit verband met het portfolio, een dossier waarin de 

leerling zelf zijn ‘bewijzen van kunnen’ verzamelt. Deze verzameling van producten geeft 

de ontwikkeling van de leerling weer. Zo geeft het portfolio bijvoorbeeld informatie over de 

motivatie van leerlingen om te kiezen voor een bepaalde richting/-branche, over het werk 

van de leerling op school en in de stage, over de vaardigheden die de leerling beheerst 

en die hij verder moet ontwikkelen. Deze zaken worden in het portfolio zichtbaar door 

verschillende soorten bewijzen, zoals resultaten van assessments, observatieverslagen 
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van de docent, toetsresultaten, werkmateriaal van de leerling, verslagen van anderen, 

getuigschriften en certificaten.

Het portfolio vervult een functie voor de leerling, voor de docent en voor de werkgever. 

Voor de leerling concretiseert het portfolio wat hij kan. Zeker voor deze leerlingen, 

die vaak onzeker zijn en een negatief zelfbeeld hebben, is dat van groot belang voor 

hun zelfvertrouwen. Zij kunnen trots zijn op de bewijzen die zij in hun portfolio hebben 

verzameld en kunnen dit laten zien aan anderen. Bovendien krijgen zij door middel van 

het portfolio een realistisch beeld van hun eigen capaciteiten en mogelijkheden, iets dat 

– zoals we eerder betoogden – voor deze leerlingen van groot belang is. 

Ook voor de docent vervult het portfolio een belangrijke functie. Het geeft mede richting 

aan zijn onderwijs en aan zijn begeleiding. De bewijzen geven immers niet alleen aan 

wat de leerling kan, maar maken ook duidelijk welke competenties de leerling nog 

moet ontwikkelen om extern stage te gaan lopen of om op de arbeidsmarkt te kunnen 

functioneren. Het portfolio is voor docenten een hulpmiddel om onderwijs op maat te 

realiseren.

Ten slotte is het portfolio van waarde voor het stagebedrijf/de werkgever. Door de 

bewijzen die erin zijn verzameld, krijgt hij een realistisch beeld van wat de leerling kan. 

Wanneer een portfolio is gevuld met bewijsstukken die voor een specifieke werkgever 

van belang zijn, spreken we van een ‘uitstroomportfolio’.

Op de site www.werknemerinopleiding.nl onder de button ‘Ondersteuning’ treft u 

verschillende digitale portfolio systemen aan voor praktijkonderwijs en vso.

Arbeidskundig onderzoek levert informatie op over:
de interesse en affiniteit van de leerling voor bepaalde werkrichtingen;
de sociale vaardigheden van de leerling;
de arbeidsvaardigheid van de leerling;
de motorische kwaliteiten van de leerling;
de handvaardigheid van de leerling;
de schoolse vaardigheden van de leerling.

•

•

•

•

•

•
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3 MATChEn

De resultaten van de toetsen en assessments helpen de school om een passende 

stage/arbeidsplaats te vinden of het doorstromen naar voortgezet onderwijs te 

realiseren. het werk moet aansluiten bij de interesse en bij de capaciteiten van 

de leerling. het moet niet te moeilijk, maar ook niet te makkelijk zijn. Er moet met 

andere woorden sprake zijn van een goede match tussen de leerling en de stage/

arbeidsplaats. Om een goede match te realiseren, moet de school ook informatie 

hebben over de kenmerken van de stage/-arbeidsplaats.

Om een geschikte stage/arbeidsplaats voor de leerling te vinden, is het allereerst 

noodzakelijk dat de school zicht heeft op de kenmerken van de leerling. In het vorige 

hoofdstuk is beschreven welke leerlingkenmerken (vaardigheden) relevant zijn en welke 

instrumenten scholen gebruiken om deze in kaart te brengen.

Met kennis over de leerlingkenmerken is de school er echter niet. Om een passende 

stage/arbeidsplaats te kunnen vinden, moet de school ook de kenmerken van de 

arbeidsplaats kennen. Deze moet immers goed aansluiten bij de kenmerken van de 

betreffende leerling. Alleen wanneer de school de kenmerken van de leerling én de 

kenmerken van de beschikbare stage/arbeidsplaatsen kent, kan zij gericht zoeken naar 

een passende stage/arbeidsplaats of, met andere woorden, een goede match realiseren 

tussen leerling en stage/arbeidsplaats. Wanneer de leerling doorstroomt naar voortgezet 

onderwijs is het van belang dat de school weet over welke competenties de leerling moet 

beschikken om de overstap met succes te kunnen maken.

3.1 Kenmerken inventariseren

Scholen kunnen zo’n match natuurlijk maken op basis van hun ervaringen met de 

bedrijven en het onderwijs in de regio. Zij kennen de bedrijven en scholen goed en 

schatten op basis daarvan in of een bepaalde leerling daar wel of niet op zijn plaats zal 

zijn. Dit is echter een subjectieve en daardoor kwetsbare manier van matchen. Omdat 

een succesvolle matching voor leerlingen van essentieel belang is, kiezen veel scholen 

ervoor een instrument in te zetten waarmee zij een meer objectieve, gestructureerde 

matching kunnen uitvoeren. Zij ontwikkelden een systematiek, waarmee zij de kenmerken 

van arbeidsplaatsen in kaart kunnen brengen. Door de kenmerken van de leerling te 

vergelijken met de kenmerken van de arbeidsplaats, kan de school een goede match 

realiseren.

De school houdt bij het zoeken van een stage/arbeidsplaats dus rekening met de 

(on)mogelijkheden van de leerling én met de eisen die het werk stelt. Een sociaal 

vaardige leerling die veel moeite heeft met lezen en schrijven komt bijvoorbeeld wel 

in aanmerking voor werk waarbij hij moet omgaan met klanten, maar is voor een 

administratieve functie minder geschikt. Bij een goede match sluiten de eisen die het 

werk stelt goed aan bij de capaciteiten van de leerling. Daarom onderzoekt de school 
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niet alleen de kenmerken van de leerling, maar ook de kenmerken van de stage/arbeids-

plaatsen waar leerlingen geplaatst kunnen worden.

Om de kenmerken van arbeidsplaatsen in kaart te brengen, stelt de school allereerst vast 

welke kenmerken relevant zijn. Zij inventariseert dus op welke kenmerken zij de arbeids-

plaatsen gaat beoordelen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens over:

de omvang van het bedrijf;

de omvang van de betreffende afdeling;

de mate waarin moet worden samengewerkt;

de vereiste schoolse vaardigheden (lezen, schrijven, rekenen);

de vereiste motorische/handvaardigheden;

het vereiste werktempo;

fysieke eisen die het werk stelt;

de omgang met klanten;

de bedrijfscultuur, de sfeer;

de mate waarin initiatief is vereist;

de vereiste mate van zelfstandigheid;

gebruik van machines en gereedschappen;

de werktijden.

De school ontwikkelt een formulier, waarop zij elk (stage)bedrijf kan scoren op de 

gekozen kenmerken. In bijlage 2 is als voorbeeld het scoringsformulier opgenomen van 

De Maat, school voor praktijkonderwijs in Ommen.

3.2 Match-instrumenten

Er zijn ook bestaande instrumenten op de markt, waarmee scholen leerlingen en functies 

kunnen matchen. Het bekendste is Melba; dit instrument kwam in hoofdstuk 2 al aan de 

orde in het kader van het in kaart brengen van leerlingkenmerken. Met Melba kunnen 

kenmerken van mensen en van functies op dezelfde 29 aspecten worden beoordeeld. 

Op basis van deze aspecten kan de school een persoonsprofiel van de leerling en een 

functieprofiel van de stage/arbeidsplaats maken. Door deze profielen met elkaar te 

vergelijken, wordt zichtbaar op welke aspecten leerling en functie overeenkomen en op 

welke aspecten zij niet bij elkaar passen. Wat dit instrument zo interessant maakt voor 

praktijkonderwijs en vso is dat er een zogenaamde Melba-SL omschrijving is gemaakt. 

Alle 29 competenties zijn voor de eerste twee niveaus uitgewerkt in deelcompetenties. 

Hierdoor kan zeer exact worden aangegeven aan welke deelcompetenties de leerling nog 

moet werken. Een voorbeeld staat in bijlage 4.  

Ook het Model Test Programma (MTP) is een match-instrument dat in praktijkonderwijs 

en vso wordt gebruikt (zie ook hoofdstuk 4). Dit instrument wordt ook wel MAST 3 

genoemd en hoort bij de MAST 1 en de Ruward, die in het vorige hoofdstuk aan de orde 

kwamen. De ‘MAST-instrumenten’ zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor volwassenen die 

in de sociale werkvoorziening werken, maar worden ook gebruikt in het praktijkonderwijs 

en het vso. Met het MTP worden leerlingen en functies op 28 aspecten beoordeeld. De 

aspecten hebben betrekking op cognitie, psychosociale kenmerken, motoriek en houding. 
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Ook dit instrument levert een persoons- en een functieprofiel op, waarmee leerling en 

functie kunnen worden gematcht.

Op basis van MAST 3 ontwikkelde Pim Debets in IJsselstein een match-instrument 

speciaal voor het praktijkonderwijs: het Stage Match Model voor Praktijkonderwijs 

(SMM-PrO, zie hoofdstuk 4). Het principe van dit instrument is hetzelfde als de hiervoor 

genoemde instrumenten (Melba en MTP), maar het is specifiek gericht op de doelgroep 

van het praktijkonderwijs: met het SMM-PrO kan de school een objectieve match 

uitvoeren tussen leerlingen en functies. Dit instrument beoordeelt zowel de leerling als 

de stage/arbeidsplaats op 32 aspecten. Omdat het gecompliceerd is om de leerling en 

de functie op zoveel aspecten te vergelijken, is er software ontwikkeld om dit snel en 

adequaat te kunnen doen. De computer voert dus de match uit tussen de leerling en de 

stage/arbeidsplaats.

De match brengt de volgende kenmerken in kaart.

Kennis / schoolse vaardigheden: lezen, rekenen, schrijven, meten, schatten, kennis 

van materialen, leervermogen.

Sociale vaardigheden / communicatie: spreken, kritiek geven, kritiek ontvangen, 

contacten werkomgeving, functionele contacten, zelfstandigheid.

Functiegebonden arbeidskundige vaardigheden: administreren, technische tekening 

lezen, technische tekening maken, bedieningsvaardigheid, bewerkingsvaardigheid, 

gezichtsvermogen, kleuronderscheidingsvermogen, handbeheersing, handkracht, 

coördinatievermogen.

Bezwarende omstandigheden: lichaamsbewegingen, lichaamshouding, duur 

arbeidshandelingen, zwaarte arbeidshandelingen, flexibiliteit, arbeidsplanning, 

veiligheid/omstandigheden, aandachtsconcentratie.

Om leerling en functie op deze aspecten te kunnen beoordelen, zijn er voor alle aspecten 

vijf niveaus onderscheiden. Per aspect wordt aan de leerling en aan de functie een 

niveau toegekend. Ter illustratie zijn in bijlage 3a en 3b de niveaus opgenomen voor 

de aspecten ‘lezen’ en ‘bedieningsvaardigheid’. De school geeft voor elk aspect aan op 

welk niveau de leerling scoort en welk niveau de functie vereist. Deze scores worden 

ingevoerd in de computer en worden uitgedraaid. Zo ontstaan er een persoonsprofiel en 

een functieprofiel. In bijlage 3c en 3d zijn ter illustratie een persoonsprofiel opgenomen 

van leerling D en een functieprofiel van een Xenos-medewerker. 

We kunnen de computer vervolgens vragen om het leerlingprofiel te vergelijken met het 

functieprofiel. Het resultaat van deze vergelijking levert een grafiek op, die zichtbaar 

maakt op welke aspecten de leerling wel en niet kan voldoen aan de eisen die de functie 

stelt. In bijlage 3e is de grafiek opgenomen die de match weergeeft tussen leerling D en 

de functie Xenos-medewerker. Uit de grafiek blijkt dat met name de sociale vaardigheden 

van D voor deze functie ontoereikend zijn. Ook op handbeheersing, handkracht, 

coördinatievermogen, lichaamsbewegingen en lichaamshouding scoort D onvoldoende. 

Op deze aspecten heeft deze leerling dus extra training nodig.

1�

2�

3�

4�
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Cruciaal aspect van dit instrument is de wijze waarop de leerling en de functie worden 

beoordeeld, of, met andere woorden, welke van de vijf niveaus aan de leerling worden 

toegekend. Dit vereist oefening en ervaring. Daarom is er bij het instrument een scholing 

ontwikkeld, waarin docenten onder andere leren hoe zij zorgvuldig kunnen scoren.

Tot slot wijzen we op het instrument EA-Match. Dit instrument biedt scholen 

ondersteuning bij het vinden van geschikte bedrijven, passend bij de leerwensen van 

de leerling. Het helpt de regie rond het stageproces te structureren en leerdoelen en 

afspraken meetbaar te maken. In hoofdstuk vier wordt meer aandacht besteed aan EA-

Match.
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4 TOETSEn En ASSESSMEnTS

Dit hoofdstuk geeft inhoudelijke en zakelijke informatie over de toetsen en 

assessments die in de voorgaande hoofdstukken aan de orde zijn geweest. 

De instrumenten zijn bruikbaar in praktijkonderwijs en vso en zijn gericht 

op arbeidsoriëntatie, sociale vaardigheden, arbeidsvaardigheden, motoriek/

handvaardigheden en matching.

4.1 AWITT

Afbeeldingen Werkzaamheden Interessetest

Leerlingen krijgen 45 keer twee afbeeldingen te zien van beroepen (in boekje of op 

cd-rom) en moeten kiezen welk beroep hen het meeste aanspreekt. De leerling kruist

(of klikt) het beroep van zijn voorkeur (A of B) aan.

Het gaat om tien werkrichtingen:

Huishoudelijk en/of begeleidende werkzaamheden.

Werken met voedsel.

Werken in de groen/agrarische werkrichting.

Werken bij dieren.

Werken in en rond een winkel en/of magazijn.

Technisch onderhoud.

Administratie.

Werken in de bouw.

Werken in de productie-industrie (non-food).

Werken met textiel.

Deze test kan door een hele groep tegelijk worden uitgevoerd en duurt ongeveer 20 

minuten. Met behulp van mallen die op de antwoordbladen worden gelegd, worden de 

voorkeuren van de leerling duidelijk.

Uitgegeven door de Geldergroep (voorheen Octant), telefoon: (072) 520 12 10

4.2 Odysseus: praktijkberoepen in beeld

Dit programma bestaat uit een cd-rom en een werkboek (‘Het toekomstdossier’). 

De leerling ziet korte (ongeveer een halve minuut durende) filmpjes over verschillende 

beroepen. Bij elk beroep ziet de leerling dat iemand het beroep uitvoert én is er iemand 

te zien en te horen die iets vertelt over het betreffende beroep. De beroepen hebben 

betrekking op de volgende branches:

Horeca.

Techniek:

algemeen

techniek-bouw

techniek-metaal

Natuur.
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Schoonmaken.

Magazijn/verkoop.

Verzorging.

Productiewerk.

De leerling klikt een branche aan en kiest vervolgens een beroep waarvan hij het filmpje 

wil zien. Er zitten in het programma in totaal 48 beroepen. Het is dus een omvangrijk 

oriëntatieprogramma, waaraan leerlingen bijvoorbeeld elke week een uur kunnen werken. 

Uitgegeven door LDC, Leeuwarden, telefoon: (058) 233 47 89

4.3 Vragenlijst ‘Wat vind ik van school?’

Dit instrument brengt het sociaal-emotionele gedrag en het sociale welbevinden van de 

leerlingen in kaart. De lijst bestaat uit 72 stellingen. Bij elke stelling kruist de leerling een 

van de volgende drie keuzemogelijkheden aan:

Ja, dat is zo.

Dat weet ik niet.

Nee, dat is niet zo.

De stellingen hebben betrekking op de volgende negen aandachtsgebieden:

Concentratie in de klas.

Omgaan met medeleerlingen, zich sociaal aanvaard voelen.

Prestatiemotivatie, leertaakgerichtheid.

Faalangst, zelfvertrouwen bij proefwerken.

Uitdrukkingsvaardigheid.

Plezier op school.

Relatie tot leerkrachten.

Weerbaarheid, sociale vaardigheid.

Sociale wenselijkheid.

De vragenlijst kan in één lesuur worden ingevuld.

Uitgegeven door Swets & Zeitlinger, Lisse, telefoon: (0252) 43 59 00

4.4 Screeninglijst Goldsteinmethode

De door Goldstein ontwikkelde training sociale vaardigheden voor ‘de lower class client’ 

is in het boek Sociale vaardigheden voor zwakbegaafde jongeren (S.van der Zee e.a.) 

‘vertaald’ voor jongeren. Bij deze training hoort een screeningslijst waarmee de docent de 

sociale vaardigheid van de leerling kan scoren op een tienpuntsschaal. Een score van 1 

staat voor ‘de jongere beheerst de vaardigheid helemaal niet’ en score 10 staat voor ‘de 

jongere beheerst de vaardigheid volledig’. De lijst is te gebruiken als:

Diagnostisch instrument: vaststellen van specifieke tekorten in de sociale 

vaardigheid.

Evaluatie-instrument: in hoeverre heeft de leerling zijn sociale vaardigheden 

verbeterd?
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Met dit screeningsinstrument worden de volgende sociale vaardigheden beoordeeld:

Kennismaken.

Luisteren.

Iets vragen.

Nee zeggen, iets weigeren.

Een praatje beginnen.

Iets bepraten.

Kritiek krijgen.

Kritiek geven.

Algemene mate van sociale redzaamheid.

Bij elke vaardigheid worden aandachtspunten genoemd waarop de beoordelaar zijn 

oordeel kan baseren, ofwel: waarop hij kan letten.

Screeninglijst sociale vaardigheden

Uit: S. van der Zee e.a. ‘Sociale vaardigheden voor zwakbegaafde jongeren’. 

Praktijkboek Goldsteintraining. Uitgever: van Loghum Slaterus, Deventer (1989)

Telefoon: (030) 638 38 38

4.5 Stage Assessment Center

Dit assessment heette voorheen Assessment Stagegeschiktheid Praktijkonderwijs.

Een uitgebreid assessmentprogramma dat speciaal voor het praktijkonderwijs 

is ontwikkeld. Het assessment kan uitsluitend worden afgenomen door daartoe 

gecertificeerde assessoren. Docenten kunnen dat certificaat behalen door de 

bijbehorende tweedaagse training te volgen, die wordt gegeven door de ontwikkelaars 

van het instrument.

Het Stage Assessment Center bestaat uit twee onderdelen:

Assessment sociale vaardigheden.

Assessment arbeidsvaardigheden.

Assessment sociale vaardigheden

Dit assessment bestaat uit twee onderdelen: betrouwbaar waarnemen en het 

kennismakingsgesprek. Het assessment wordt afgenomen door twee gecertificeerde 

assessoren.

Betrouwbaar waarnemen

De leerling krijgt een kort filmpje te zien van een sociale situatie, waarin twee mensen 

met elkaar communiceren. Nadat de leerling het filmpje heeft gezien, beantwoordt hij 

een aantal vragen waarbij hij ‘ja’ of ‘nee’ of één van drie keuzemogelijkheden moet 

aankruisen. De vragen hebben betrekking op drie verschillende gedragsdimensies:

Observatie (17 vragen).

Interpretatie (5 vragen).

Essentie weergeven (4 vragen).

Deze toets kan klassikaal worden afgenomen en neemt ongeveer één lesuur in beslag.
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Het kennismakingsgesprek

Leerling en docent spelen een rollenspel dat wordt geobserveerd door een tweede 

docent. De leerling komt een kennismakingsgesprek voeren met een stagebedrijf. 

De leerling heeft van tevoren al gekozen welk werk hij het liefste wil uitvoeren 

(bijvoorbeeld in de keuken, in het magazijn, in de tuin).

De assessoren beoordelen het gedrag van de leerling op vier gedragsdimensies:

Uiterlijk voorkomen en non-verbaal gedrag.

Contactuele vaardigheden.

Luistervaardigheid.

Verbale communicatieve vaardigheden.

Het instrument gebruikt voor de beoordeling een vijfpuntenschaal: slecht, onvoldoende, matig, 

voldoende, goed. Het is afhankelijk van de ervaring van de docenten hoeveel tijd de analyse 

in beslag neemt, maar deze kan in principe in ongeveer een kwartier worden uitgevoerd.

Assessment arbeidsvaardigheden

In de zogenaamde Stagekist zitten negen vaardigheidsproeven, die door twee 

gecertificeerde assessoren worden afgenomen. De leerling voert, na instructie, de negen 

praktische opdrachten zelfstandig uit. Zo moet hij bijvoorbeeld metalen staafjes in gaatjes 

zetten en blokjes inpakken, wegen en meten. De leerling krijgt voor acht proefjes elk 1 

minuut; één proefje duurt zolang de leerling ervoor nodig heeft. De assessor observeert 

de leerling en vult voor elke proef een scoringsformulier in, waarmee de leerling wordt 

beoordeeld op aspecten die verwijzen naar:

Cognitie.

Affectie.

Motoriek.

STAP

Naast de scoreformulieren die bij de assessments horen, is er het Stage Analyse 

Praktijkschool Formulier (STAP). Dit is een beoordelingsformulier dat wordt ingevuld 

door een of meer (praktijk)docenten die de leerling goed kennen. De docent beoordeelt 

de leerling aan de hand van een vijfpuntsschaal: slecht, onvoldoende, matig, voldoende, 

goed. De scores hebben betrekking op de volgende vaardigheden:

Werkhouding.

Werkaanpak.

Zelfstandigheid.

Interpersoonlijke vaardigheden.

Lezen.

Spreken.

Schrijven.

Rekenen.

Het Stage Assessment Center is ontwikkeld door Y. Heijtmajer, R. de Pauw en 

N. Beemster, Praktijkschool West Friesland, Hoorn.

Uitgegeven door Garant Uitgevers Apeldoorn, telefoon: (055) 522 06 25
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4.6 Melba

Melba is een instrument waarmee mensen en functies kunnen worden gematcht. 

De kenmerken van de persoon worden in kaart gebracht in een ‘capaciteitenprofiel’ en 

de kenmerken van de functie in een ‘eisenprofiel’. Het gaat om 29 kenmerken die zijn 

ondergebracht in de volgende categorieën:

Cognitieve kenmerken, zoals bijvoorbeeld werkplanning, concentratie of leren/

onthouden.

Sociale kenmerken, zoals doorzettingsvermogen, contactvaardigheid en teamwork;

kenmerken van de manier van werkuitvoering, zoals uithoudingsvermogen, 

frustratietolerantie en stiptheid.

Psychomotorische kenmerken, zoals fijne motoriek, reactiesnelheid en energetische 

inzet.

Communicatie, zoals lezen, schrijven en spreken.

Alle kenmerken worden gescoord op een vijfpuntsschaal. Door het capaciteitenprofiel te 

vergelijken met het eisenprofiel wordt zichtbaar welke kenmerken overeenkomen en op 

welke onderdelen extra training of begeleiding noodzakelijk is. Er is software ontwikkeld 

waarmee deze vergelijking kan worden uitgevoerd.

Dit instrument kan worden gebruikt voor alle branches en alle doelgroepen die 

ge(re)ïntegreerd moeten worden op de arbeidsmarkt. Melba SL is ontwikkeld voor 

mensen met een laag capaciteitenniveau; er is een differentiatie aangebracht in de twee 

laagste profielwaarden. Niveau 1 is onderverdeeld in A, B en C en niveau 2 in D en E.

Om Melba te kunnen gebruiken, moeten docenten een vierdaagse cursus volgen, waarna 

zij een certificaat en een persoonlijk registratienummer ontvangen. Deze registratie geeft 

aan dat men gekwalificeerd is voor het toepassen van Melba in de eigen werksituatie. 

De deelnemers van de cursus krijgen gratis een eenvoudige, stand alone versie van de 

software van Melba. Uitgebreidere versies zijn te koop.

Aan Melba is een instrument gekoppeld waarmee de arbeidsvaardigheid verder kan 

worden beoordeeld: het Instrument voor de Diagnostiek van Arbeidsvaardigheden (IDA). 

De IDA-koffer bevat 14 arbeidsvaardigheidsproeven van verschillende moeilijkheids-

graad. Dit instrument kan niet los van Melba worden gebruikt. Bij IDA hoort een 

tweedaagse cursus, die tevens wordt afgesloten met een certificaat en een uitbreiding 

van het persoonlijk Melba-registratienummer. Daarmee is de deelnemer gekwalificeerd 

voor het toepassen van Melba en IDA in de eigen werksituatie.

Melba is ontwikkeld door de universiteit van Siegen in Duitsland.

Licentie in Nederland: Van Hooff Arbeidskundig Advies, Helmond, telefoon: (0492) 57 48 30

4.7 Stage Match Model Praktijkonderwijs (SMM-PrO)

Het SMM-PrO is een computerprogramma waarmee leerlingen en functies kunnen 

worden gematcht. Dit instrument is specifiek ontwikkeld voor de doelgroep van 
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het praktijkonderwijs. De leerling en de functie worden op 32 aspecten met elkaar 

vergeleken. Dit instrument is in hoofdstuk 3 beschreven.

Bij het programma hoort een scholing die uit twee onderdelen bestaat:

Een driedaagse training in de toepassing van het programma, die wordt afgesloten 

met een certificaat.

Een verkorte opleiding waarin begrip van het model centraal staat.

Scholen krijgen begeleiding bij de implementatie van het model.

SMM-PrO is ontwikkeld door P. Debets, School voor praktijkonderwijs De Baanbreker, 

IJsselstein, telefoon: (030) 688 66 99.

Het instrument en de bijbehorende scholing zijn te bestellen bij De Baanbreker te 

IJsselstein.

4.8 MAST 1, Ruward, MTP

Het MAST-pakket bestaat uit vier instrumenten: MAST 1, MAST 2, MTP - Model Test 

Programma (ook wel MAST 3 genoemd) en Ruward. De instrumenten zijn oorspronkelijk 

ontwikkeld voor mensen die werkzaam zijn in de sociale werkvoorziening. Met name 

MAST 1, Ruward en MTP zijn bruikbaar in het praktijkonderwijs en het vso. 

MAST 1 (Manual Ability Scanning Test) is een instrument waarmee de handvaardigheid 

van leerlingen kan worden getoetst. Het instrument bestaat uit twee portable kisten met 

20 handvaardigheidsopdrachten, die oplopen in moeilijkheidsgraad. De opdrachten zijn 

gericht op toetsing van de bewegingen reiken, grijpen en verplaatsen. 

Op basis van MAST 1 is de Ruward ontwikkeld. Deze test bestaat uit 19 handvaardig-

heidsopdrachten en is, meer dan de MAST 1, gericht op jongeren (zie hoofdstuk 3). 

MTP (MAST 3: Measured Aspects Survey Technique) is een programma waarmee de 

school leerlingen en functies kan matchen op 28 aspecten, die betrekking hebben op 

cognitie, psychosociale kenmerken, motoriek en houding. Alle aspecten worden op een 

vijfpuntsschaal gescoord. Het systeem levert een persoonsprofiel, een functieprofiel en 

een taakprofiel op. Door de profielen met elkaar te matchen wordt duidelijk of de leerling 

bij een functieprofiel past en welke taken hij moet krijgen om bepaalde vaardigheden 

verder te ontwikkelen. Bij dit instrument kunnen de MAST 1 en de Ruward worden 

gebruikt, maar dit is niet noodzakelijk.

Bij de programma’s MAST 1, Ruward en MTP hoort een scholing, waarmee deelnemers 

een certificaat behalen dat een geldigheidsduur heeft van twee jaar. Na twee jaar moeten 

zij een opfrisworkshop volgen.

MAST, Ruward en MTP worden uitgegeven door Bedrijfskundig Buro Mink, Zwolle, 

telefoon: (038) 455 16 99.

•
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4.9  InVRA

INVRA staat voor Inventarisatie Van Redzaamheid Aspecten. Het is een observatielijst 

waarmee op overzichtelijke en eenvoudige wijze de vaardigheden in beeld worden 

gebracht die iemand nodig heeft om zelfstandig te kunnen functioneren in onze 

samenleving. INVRA is gericht op twee gebieden, namelijk wonen (INVRA-Wonen) en 

arbeid (INVRA-Arbeid).

De vaardigheden die met behulp van INVRA-Wonen in kaart worden gebracht, zijn 

verdeeld over vijf categorieën:

Zelfverzorging en gezondheid (22 items).

Huishoudelijke vaardigheden (28 items).

Cognitieve vaardigheden (21 items).

Maatschappelijke vaardigheden: vaardigheden om zich te redden buiten de directe 

woonomgeving (16 items).

Omgaan met anderen (27 items).

INVRA-Arbeid helpt zicht te krijgen op vaardigheden van werknemers die eenvoudig 

werk verrichten, zoals eenvoudig ambachtelijk werk, productiewerk of dienstverlening. 

INVRA-Arbeid kan worden gebruikt bij het begeleiden of trainen van werknemers met 

een arbeidshandicap, bijvoorbeeld in dagbestedingprojecten, sociale werkvoorzieningen, 

jobcoachprojecten en arbeidstrainingssituaties (leerprojecten, stages).

In de vragenlijst van INVRA–Arbeid zijn vragen opgenomen die betrekking hebben op de 

volgende aspecten:

Arbeidsprestaties (12 items).

Motorische vaardigheden (7 items).

Arbeidshouding ( 19 items).

INVRA kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt.

Als observatie-instrument: 

Met het instrument kan worden bepaald welke aandachtspunten van belang zijn in 

de begeleiding/training van mensen die ondersteuning nodig hebben op het gebied 

van zelfstandigheid. Het instrument kan als zodanig worden gebruikt in bijvoorbeeld 

woonvoorzieningen, orthopedische centra, trainings-, activiteiten- en behandelcentra, 

leerwerkplekken en sociale werkvoorzieningen.

Als communicatie-instrument: 

Het instrument kan worden gebruikt om mensen feedback te geven over zijn mate 

van zelfstandigheid in de woon- of werkplek.

Als evaluatie-instrument: 

Het instrument kan worden gebruikt om de vorderingen op het gebied van 

zelfstandigheid in kaart te brengen en te evalueren.

Als indicatie-instrument: 

Het instrument kan worden gebruikt om vast te stellen hoeveel en welke 

ondersteuning iemand nodig heeft.
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INVRA wordt wel vergeleken met de volgende instrumenten: de Taxatieschaal 

(schaal voor zelfstandig wonen en werken), de SRZ-P (sociale redzaamheidsschaal-

Zwakzinnigen-Plus) en de Vineland-Z (instrument voor sociale redzaamheid).

INVRA, Postbus 158, 8090 AD Wezep, telefoon: (038) 375 99 39

4.10 ACIS: Assessment of Communication and Interaction Skills

Met dit instrument worden communicatieve vaardigheden in kaart gebracht, die relevant 

zijn in arbeidssituaties. De vaardigheden zijn onderverdeeld in drie domeinen:

Fysiek.

Informatie-uitwisseling.

Relaties.

Na observatie van de persoon in een relevante sociale context, wordt elke vaardigheid 

gewaardeerd op een 4-puntsschaal.

Expertise Centrum Ergotherapie, Hogeschool Amsterdam en Kenniscentrum voor 

Opleiding en Revalidatie, www.irv.nl, telefoon: (045) 523 76 00

4.11 CB-KOMPAS 1-2-3

Dit instrument brengt arbeidsattitudes in kaart van mensen met weinig of geen opleiding/

scholing. Het instrument is onderverdeeld in drie delen, die apart of in combinatie kunnen 

worden gebruikt:

Kompas 1: 

Een gestandaardiseerd vraaggesprek, waarin de kandidaat 33 werksituaties krijgt 

voorgelegd met de vraag hoe hij daarop zou reageren. De vragen zijn gericht op 

acht arbeidsattitudes: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid; stressgevoeligheid, 

discipline, motivatie, flexibiliteit, bereidheid tot leren en sociale vaardigheden. De 

attitudes worden beoordeeld op een 4-puntsschaal.

Kompas 2: 

Lijst waarmee de arbeidstrainer of leidinggevende snel de bovenstaande acht 

attitudes kan scoren.

Kompas 3: 

Observatieschaal waarmee de genoemde acht attitudes kunnen worden 

geobserveerd tijdens echte of gesimuleerde werksituaties. Dit levert een 

gedetailleerd beeld op van de arbeidsattitude van de (toekomstige) werknemer.

Consultatiebureaus van de provincie West-Vlaanderen. 

E-mail: cons.bur.wv@village.uunet.be.
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4.12 ISKIE

ISKIE staat voor Innsbruck Social Competence Questionaire for adults with learning 

diffilculties or mental disabilities. Het is een vragenlijst waarmee de interactievaardigheid 

van mensen in sociale situaties in kaart kan worden gebracht. De vragenlijst kan worden 

ingevuld door mensen die de betreffende persoon (goed) kennen en ook door de persoon 

zelf. De lijst is gericht op vier domeinen die op een 5-puntsschaal worden gewaardeerd: 

competenties in interactie, individuele flexibiliteit, zelfregulering en metacognitieve 

competenties.

www.iskie.com

4.13 Werk Belangstelling Test 2005

Dit is een test voor mensen met een verstandelijke beperking. Docenten/begeleiders 

en leerling kunnen hiermee inzicht krijgen in welke werkzaamheden en activiteiten de 

leerling is geïnteresseerd.

Het instrument onderscheidt 11 domeinen (werkgebieden): horeca, dierenverzorging, 

opslag en vervoer, plantsoen en tuinderij, bakkerij, supermarkt en winkel, houtbewerking, 

kantoorwerk, verzorging, huishoudelijk werk en montagewerk. Elk domein is verbeeld 

door 10 kleurenfoto’s. De leerling krijgt telkens twee foto’s te zien, waaruit hij moet 

kiezen. Alle werkzaamheden worden even vaak met elkaar vergeleken. 

De leerlingen kunnen de test, na een korte instructie, in principe zelfstandig binnen 

20 minuten uitvoeren, waarna de resultaten direct kunnen worden besproken. Er is 

rekening gehouden met de concentratie van de leerling: de test kan op ieder moment 

worden onderbroken en hervat. De gegevensverwerking gebeurt digitaal en de resultaten 

kunnen bijvoorbeeld opgeslagen worden in een digitaal portfolio.

TOTA, Toll Onderzoek, Training en Advies.

Er kunnen proeftesten aangevraagd worden via www.tota.nl

E-mail: maartentoll@tota.nl

4.14  Beroep Keuze Test

Met dit sofwareprogramma krijgt de leerling inzicht in zijn eigen voorkeuren voor 

opleidings/beroepsrichtingen. Door het maken van keuzes ontstaat een top-vijf van 

voorkeursberoepen. Voor de beroepen waarvoor de leerling belangstelling heeft, biedt 

het programma extra informatie. De computer berekent ook met welke beroepsgroepen 

de leerling de meeste affiniteit heeft. Uit de analyse ontstaat een ‘rangorde van voorkeur’ 

waarin de volgende werkvelden zijn opgenomen: 

Techniek.

Zorg en welzijn.

Economie.

Zakelijke dienstverlening, administratie.

Cultuur, creativiteit, maatschappelijke dienstverlening.

•
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De leerling kan de test in 20 minuten zelfstandig uit te voeren. Eventueel kunnen (in een 

netwerkopstelling) meerdere leerlingen tegelijk de test uitvoeren. 

Het resultaat van de test kan uitgangspunt zijn voor een gesprek met de leerling en zijn 

ouders.

Actua Uitgeverij, Valkseweg Oost 49, 6741 ZL Lunteren, telefoon: (0318) 48 22 10.

www.actua-uitgeverij.nl

E-mail: info@actua-uitgeverij.nl

Contactpersoon: De heer J.T. Boer

4.15 Leren kiezen van werk

Dit is een multimediaprogramma voor mensen met een verstandelijke beperking die zich 

willen oriënteren op werk. Alle teksten in het programma worden ook uitgesproken, zodat 

het programma ook bruikbaar is voor mensen die niet kunnen lezen. ‘Leren kiezen van 

werk’ bevat algemene informatie over werken, over beroepen en een foto-interessetest.

Er worden acht soorten werk in beeld gebracht: techniek, ambachten, planten en dieren, 

horeca, handel, dienstverlening, administratie en hulpverlening. Er wordt informatie 

gegeven over ruim vijftig beroepen en er wordt getoond wat deze inhouden.

De foto-interessetest toont 28 keer twee foto’s, waaruit de leerling steeds de favoriete 

activiteit moet kiezen.

Stichting Edupro, Kievitsweg 117A, 2983 AD Ridderkerk, telefoon: (0180) 46 10 65.

Internet: www.edupro.nl

E-mail: info@edupro.nl

Contactpersoon: De heer A. van der Werken

4.16 De virtuele coach

De Virtuele Coach, een instrument dat samen met leerlingen van het praktijkonderwijs 

is ontwikkeld, helpt leerlingen om relevante competenties in beeld te brengen (wat 

vind ik leuk en wat kan ik goed?) en een curriculum vitae samen te stellen. Het is een 

innovatieve internetapplicatie, die geschikt is voor de website van de school. De situaties 

die tijdens ‘de wandeling door het programma’ voorbij komen, sluiten nauw aan bij de 

belevingswereld van de leerlingen. De belangrijkste output is een kort overzicht van 

competenties en een eenvoudig CV.

Attacom, Tivolistraat 6-13 / 6-19, 5017 HP Tilburg, telefoon: (013) 544 31 88.

www.attacom.nl

4.17 EA-Match

Dit instrument biedt scholen voor praktijkonderwijs en vso ondersteuning bij het vinden 

van stagebedrijven die passen bij de leerwensen van leerlingen. EA-Match helpt de 

regie van het stageproces te structureren, leerdoelen en afspraken meetbaar te maken 



Werknemer in opleiding. / Thema 1 - Arbeidskundig onderzoek 29

en levert het management kengetallen op over de voortgang van het stageproces. Met 

deze getallen wordt de kwaliteit en het rendement van de opleiding in kaart gebracht. 

Daarnaast wordt de communicatie met stagebedrijven bewaakt en up-to-date gehouden.

Bureau voor Educatie en Arbeid, telefoon: (0183) 625 635.

www.educatie-arbeid.nl

E-mail: bedrijfsbureau@educatie-arbeid.nl

Contactpersoon: Bob van der Meer

4.18 Kennismaken voor je stage, een hele stap

Met dit multimediaprogramma worden leerlingen van praktijkonderwijs en vso voorbereid 

op het voeren van kennismakings/sollicitatiegesprekken op het stagebedrijf.

In het werkboek staan opdrachten die horen bij het computerprogramma. Het 

computerprogramma bevat tips over de manier waarop je informatie kunt verzamelen 

over het bedrijf, over het stellen van vragen, het beantwoorden van vragen en de kleding 

die je draagt bij een kennismakings/sollicitatiegesprek. De video toont een voorbeeld 

van een gesprek, met commentaar. De docentenhandleiding geeft lesvoorbeelden, 

aanwijzingen voor gebruik in de praktijk en technische aanwijzingen.

SLO, Instituut voor leerplanontwikkeling, Postbus 2041, 7500 CA Enschede.

telefoon: (0534) 840 840

www.slo.nl

E-mail: info@slo.nl
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5 PRAKTIJKBESChRIJVInGEn

Dit hoofdstuk presenteert vier praktijkvoorbeelden van scholen die deelnemen 

aan het ESF-project. De praktijkbeschrijvingen geven aan hoe scholen voor 

praktijkonderwijs en vso het arbeidskundig onderzoek kunnen vormgeven.  

5.1 De Radar, Oosterbeek, cluster 4 

Het arbeidskundig onderzoek wordt in het begin van het nieuwe schooljaar afgenomen 

bij de oudere leerlingen (van 16-18 jaar) die nieuw zijn op school of kort daarvoor zijn 

ingestroomd. Meestal zijn dit 20 tot 25 leerlingen. Daarnaast wordt het onderzoek 

uitgevoerd met leerlingen vanaf 15 jaar die niet weten welke richting ze op willen en/of 

waarvan niet duidelijk is wat ze kunnen. Doel van het onderzoek is voor elke leerling 

een passend opleidingstraject met adequate begeleiding te realiseren, zodat de kans op 

blijvende arbeid wordt vergroot.

Het arbeidskundig onderzoek wordt uitgevoerd door een trajectbegeleider/assessor in 

dienst van de Sonar, een samenwerkingsverband tussen de school en orthopedagogisch 

instituut Jan Pieter Heije. De Sonar gebruik Melba en de daaraan gekoppelde IDA-koffer 

(zie 4.6). Het onderzoek wordt in een 1 op 1 situatie uitgevoerd. Daardoor wordt een 

aantal Melba-items niet gemeten, omdat daarvoor een sociale context nodig is.

Het onderzoek start met een intakegesprek, waarin de volgende onderwerpen aan de 

orde komen:

Mogelijkheden en beperkingen van de leerling.

Interessegebieden.

Beroepsvoorkeur.

Arbeidsidentiteit.

Werkervaringen, waaronder vakantiewerk, bijbaantjes.

Voorkeuren praktijkvakken school.

Ervaringen tijdens oriëntatiefase.

Hobby’s.

Mogelijke lichamelijke beperkingen.

Motivatie.

Daarna voert de leerling de IDA-vaardigheidsproeven uit. Omdat een aantal proeven 

te moeilijk is voor deze doelgroep, hebben de assessoren zelf enkele ‘work-samples’ 

ontwikkeld, die zijn gecorreleerd aan Melba. Om de proeven optimaal te kunnen 

aanpassen aan de specifieke doelgroep van de school, volgt de assessor hiervoor 

binnenkort verdere scholing.

Vervolgens wordt de Werk Belangstelling Test (zie 4.13) uitgevoerd. De assessoren 

vullen dit instrument zo nodig aan met beroepsgroepen en laten beroepsgroepen die niet 

relevant zijn weg.
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Dit alles resulteert in een gedetailleerde rapportage. Naast de gegevens uit 

bovengenoemde onderzoeken, wordt daarin andere relevante informatie verwerkt, zoals 

psychologische gegevens, medische gegevens, algemene observatiegegevens en 

opmerkingen van de mentor en de orthopedagoog, die een psychologisch onderzoek 

heeft uitgevoerd. In de bijlage wordt het capaciteitenprofiel van de leerling vergeleken 

met het eisenprofiel van de beroepsrichting vanuit Melba. Uit deze vergelijking worden 

aandachtspunten gedestilleerd, die aangeven op welke onderdelen de leerling training 

nodig heeft.

De rapportage gaat naar de arbeidstrainer, die deze aandachtspunten vertaalt in 

concrete werkdoelen voor de leerling. De arbeidstrainer stelt aan de hand van het rapport 

twee keer per jaar een tussenrapportage op, waarin hij de vorderingen van de leerling 

(conform de Melba-systematiek) vastlegt. Deze tussenrapportage wordt besproken in 

de leerlingbespreking. Is er geen sprake van vooruitgang  -  bijvoorbeeld doordat de 

objectieve meting van het arbeidskundig onderzoek in een onderzoekssetting plaatsheeft, 

terwijl de arbeidstrainer zijn beoordeling baseert op de leer- en werksituatie van de 

leerling - dan wordt een analyse gemaakt van de oorzaken en worden de doelen zo nodig 

bijgesteld. 

De arbeidstrainers worden geschoold in het gebruik van Melba, de interpretatie van 

de onderzoeksgegevens en de begeleiding van de leerling aan de hand van de 

geformuleerde aandachtpunten.

Op basis van de ervaringen met het arbeidskundig onderzoek heeft de school de 

volgende tips/aandachtspunten:

Instrumenten en analyses zijn heel belangrijk, maar uiteindelijk draait het in de 

begeleiding van deze leerlingen om respect en vertrouwen.

Vertaal de Melba-competenties in begrijpelijke termen voor de leerling, zodat hij 

goed weet waaraan hij moet werken.

Streef naar een competentiemodel, waarbij inzicht en verantwoordelijkheid 

van de jongeren op hun eigen functioneren meer centraal staan. Daar start de 

competentiegerichte begeleiding.

Leerlingen worden getraind in arbeidsvaardigheden en leren zich aanpassen aan 

de werkplek, maar soms is het beter de arbeidsplek aan te passen aan de leerling 

(werknemer).

Houd rekening met de arbeidsidentiteit van de leerling.

De Radar, Utrechtseweg 312, 6862 BC Oosterbeek, telefoon: (026) 334 88 00.

Contactpersoon: Dhr R. Gommers.

www.deradar.nl
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5.2 Praktijkonderwijs Johannes de Swaef, Ede

In het kader van het ESF-project heeft deze school een Stage Assessment ontwikkeld 

en geïmplementeerd. Het assessment wordt afgenomen voordat leerlingen extern 

stage gaan lopen en levert objectieve gegevens op over de stagegeschiktheid van 

leerlingen. Met het assessment wordt vastgesteld in hoeverre de leerling beschikt over 

de arbeidsvaardigheden, praktische en sociale vaardigheden, die van belang zijn in een 

stage/arbeidssituatie. Het assessment wordt uitgevoerd door docenten die zijn opgeleid 

tot assessor met behulp van een zogenaamde ‘stagekist’.

Zodra een aantal leerlingen (ongeveer 8 leerlingen) 15 jaar worden, wordt het 

assessment bij deze groep op een ochtend afgenomen. Voor het testen van acht 

leerlingen, zijn vier assessoren en een vrijwilliger nodig. Verder wordt bij het stage 

assessment de praktijkbegeleider of mentor betrokken die de sociale vaardigheden 

vragenlijst invult.

Het Stage Assessment bestaat uit de volgende onderdelen:

Met de AWITT (zie 4.1) wordt vastgesteld in welke beroepen de leerling interesse 

heeft.

De praktische vaardigheden van de leerlingen worden getest door middel van negen 

proefjes van 1 minuut (Stage Assessment Center, zie 4.5). Dit assessment wordt 

uitgevoerd door twee assessoren: één geeft instructie en de ander observeert en 

beoordeelt aan de hand van een observatielijst.

De sociale vaardigheden van de leerling worden in beeld gebracht aan de hand van 

het assessment sociale vaardigheden van het Stage Assessment Center (zie 4.5), 

dat bestaat uit :

 a Een filmpje over een sociale situatie.

 b Een (gesimuleerd) kennismakingsgesprek, waarin de leerling kennis maakt 

met een ziekenhuisdirecteur (acteur). Van dit gesprek wordt een video-opname 

gemaakt. De sociale vaardigheden van de leerling worden aan de hand van een 

observatieformulier gescoord.

Afname van het Stage Analyse Praktijkschool Formulier (STAP, zie 4.5). De mentor 

en/of praktijkbegeleider vullen deze vragenlijst in.

Naast deze testen, waarvan de scores worden weergegeven op een algemeen overzicht, 

vult de leerling de vragenlijst ‘Wat vind ik van de school?’ in (zie 4.3).

Van dit alles wordt een samenvatting gemaakt en worden aanbevelingen geformuleerd. 

De testresultaten, de samenvatting en de aanbevelingen worden door de stagebegeleider 

van de leerling bij de leerling thuis besproken met de leerling en zijn ouders.

Daarnaast voert de stagebegeleider met elke leerling een gesprek over de testresultaten 

én het portfolio van de leerling. Leerlingen hebben in de onderbouw een portfolio waarin 

zij informatie verzamelen over zichzelf (hobby’s, geschiedenis, beroep vader/moeder 

en hun sociale omgeving) en over de vakken en beroepen die zij leuk vinden. In de 

bovenbouw maken leerlingen een digitaal portfolio gericht op de stage. Zij krijgen een 
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cursus powerpoint en maken zelf een powerpoint presentatie, waarin ze hun eigen 

ontwikkeling vastleggen en stagefoto’s opnemen.

Soms geven de testresultaten een andere richting aan dan de wens van de leerling. In 

dat geval probeert de school de leerling, als dat mogelijk, extra begeleiding op maat te 

geven, zodat de leerling zich toch kan ontwikkelen in de richting waarvoor hij interesse 

heeft.

Op basis van de ervaringen met het stage assessment, heeft de school de volgende 

tips/aandachtspunten:

Het vergt een behoorlijke organisatie en kost behoorlijk  wat tijd om het gehele 

assessment af te nemen en de gesprekken met leerlingen en ouders te voeren. 

Maak een afsprakenlijst wie wat wanneer doet.

Doordat het assessment ‘harde’ (objectieve) gegevens oplevert, kan de 

stagebegeleider ouders en leerlingen professioneel te woord staan.

Leerlingen scoren over het algemeen op de praktijkproefjes hoger dan tijdens de 

praktijkvakken, doordat tijdens de praktijkproefjes de sociale omstandigheden 

anders zijn.

Het stage assessment is voor leerlingen een veilige manier van testen, omdat alle 

leerlingen de testen (op hun eigen niveau) kunnen uitvoeren.

In de AWITT komen beroepen voor die voor leerlingen van praktijkonderwijs 

realistisch zijn, maar er zijn twee richtingen die wel eens problematisch zijn. Zo is 

werk in de administratie vaak te moeilijk voor leerlingen van het praktijkonderwijs en 

wordt werk op dit niveau in de zorg veelal door vrijwilligers uitgevoerd.

Johannes de Swaef , Reformatorische school voor praktijkonderwijs

Verlengde Parkweg 49, 6717 GL Ede, telefoon: (0318) 66 52 66.

Contactpersoon: Dhr R. Floor, stagecoördinator.

5.3  ’t Genseler Praktijkonderwijs, hengelo

Al een aantal jaren geleden heeft deze school het Stage Assessment Center (zie 

4.5) aangeschaft en zijn er drie assessoren opgeleid. Dit instrument bestaat uit een 

assessment sociale vaardigheden en een assessment arbeidsvaardigheden, maar de 

school voert uitsluitend nog het eerstgenoemde assessment uit. Eerder werden wel beide 

assessments afgenomen, maar het arbeidsvaardigheidsassessment geeft niet altijd goed 

inzicht in wat de leerling kan, zo is de ervaring van deze school, doordat de testsituatie 

teveel verschilt van de situatie in de praktijklessen. De proeven van het assessment 

duren (op één proef na) 1 minuut. Leerlingen kunnen zich tijdens het assessment wel 

1 minuut concentreren op deze vaardigheidsproeven, maar tijdens de lessen blijken de 

vaardigheden toch vaak problemen op te leveren, omdat ze zich in de les vaak langer op 

taken moeten concentreren. De school voert het arbeidsvaardigheden assessment om 

deze reden niet meer uit.

Om toch inzicht te krijgen in de arbeidsvaardigheden van de leerling, wordt het STAP 

formulier van het Stage Assessment Center wél gebruikt. Dit formulier wordt voor de 
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overgang naar de bovenbouw ingevuld door de mentor en dient zodoende ook als 

overdrachtsinstrument voor de mentor die de leerling in de bovenbouw krijgt.

Verder bestaat het arbeidskundig onderzoek van de school uit de volgende onderdelen:

Beroepenvragenlijst.

AWITT beroepeninteressetest. Deze wordt eerst klassikaal en daarna individueel 

afgenomen.

De screeningslijst Goldsteinmethode (zie 4.4).

De vragenlijst ‘Wat vind ik van de school?’ (zie 4.3)

Het assessment sociale vaardigheden van het Stage Assessment Center. De school 

heeft de observatielijst van dit assessment aangepast aan de eigen wensen.

Alle gegevens die deze testen/vragenlijsten opleveren, worden verzameld in een mapje 

per leerling.

De school is van plan om het assessment meer in te bouwen in het leerlingvolgsysteem/

het handelingsplan en wil het een plaats geven in de coachingsgesprekken. Ook leeft de 

ambitie om het arbeidskundig onderzoek te koppelen aan het psychologisch onderzoek. 

’t Genseler, Praktijkonderwijs. Jasmijnstraat 15, 7552 AH Hengelo, telefoon: (074) 29 16 257

Contactpersoon: Harry Weyenborg, stagedocent.

www.hetgenseler.nl

5.4 Praktijkonderwijs De Rozengaarde, Doetinchem

Niet alle leerlingen van deze school doorlopen het arbeidskundig onderzoek. In de 

leerlingbespreking wordt vastgesteld voor welke leerlingen het onderzoek nodig is. Het 

gaat om:

Leerlingen die niet goed weten voor welke beroepsrichting of opleidingstraject zij 

willen kiezen;

Leerlingen waarvan niet duidelijk is in hoeverre zij arbeidsgerelateerde, motorische 

en/of sociale competenties beheersen.

Verder wordt het onderzoek ingezet:

Om in kaart te brengen welke competenties extra moeten worden getraind;

Om advies te kunnen geven over de ‘stagerijpheid’ van de leerling;

Om een juiste match te kunnen maken tussen leerling en stagebedrijf / 

arbeidsplaats.

In de praktijk blijkt dat met name de zwakkere leerlingen worden aangemeld voor het 

onderzoek.

Het arbeidskundig onderzoek op de Rozengaarde wordt uitgevoerd door gecertificeerde 

leerkrachten, die zijn geschoold tot jobcoach. Op basis daarvan is de school 

ingeschreven als gecertificeerde jobcoachorganisatie en kan zij leerlingen, die onder de 

regeling vallen, na het schoolverlaten blijven begeleiden. De duur en intensiviteit van 

deze naschoolse begeleiding is afhankelijk van de leerling en varieert van een half tot 

soms vier jaar.
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Het arbeidskundig onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

Vanuit de leerlingenbespreking wordt een aanvraag ingediend met een duidelijke 

onderzoeksvraag, vergezeld door relevante gegevens uit het dossier van de leerling, 

zoals psychologische en medische gegevens, schoolgegevens en informatie over 

de omgeving van de leerling. Ook is de score vermeld die de leerling haalde op de 

vragenlijst ‘Wat vind ik van school?’ (zie 4.3).

Een intakegesprek met de leerling, waarin zijn hobby’s, interesses en voorkeuren 

voor vakken en activiteiten worden besproken. In dit gesprek wordt een rustige en 

veilige sfeer opgebouwd voor het onderzoek.

Afname van het Stage Assessment Center, dat bestaat uit een assessment sociale 

vaardigheden en een assessment arbeidsvaardigheden (zie 4.5). Naast de scores van de 

leerling, legt de assessor relevante observaties vast in een gedetailleerde rapportage, die 

wordt besproken met de mentor, de leerling en de ouders. 

Op basis van de adviezen en conclusies van het onderzoek krijgt de leerling onderwijs en 

begeleiding op maat.

De school is van plan het beschreven arbeidskundig onderzoek te koppelen aan 

het Melba instrument (zie 4.6), waardoor het mogelijk wordt om leerlingen gericht te 

begeleiden op de in Melba onderscheiden persoonskenmerken.

Ook wil de school gaan werken met het Zedemo systeem, een mobiel trainingssysteem, 

dat bestaat uit zes kisten met materialen voor de training van motorische vaardigheden 

bij arbeid.

Op basis van de ervaringen met het arbeidskundig onderzoek, heeft de school de 

volgende tips en aandachtspunten:

Gebruik ook het netwerk van de leerling voor het vinden van een juiste stage- / 

arbeidsplaats.

Houd ook contacten met de bedrijven/instellingen als er op dat moment geen 

leerlingen geplaatst zijn. In de toekomst kan het een bruikbaar adres zijn.

Er zijn ook sociale werkgevers!

Veel bedrijven kennen deze doelgroep niet. Besteed daarom veel aandacht aan PR. 

Maak bijvoorbeeld een flyer en bezoek elke maand een onbekend bedrijf.

Maak duidelijk dat deze leerlingen ‘trouwe gasten’ zijn.

De Rozengaarde, Tollenstraat 5, 7002 AC Doetinchem, telefoon: (0314) 32 59 21.

Contactpersoon Dhr. T. Huytink, stagebegeleider/jobcoach.

www.rozengaarde-pro.nl

•

•

•

•

•

•

•
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6  TIPS

In de voorgaande hoofdstukken zijn de ervaringen verwerkt van scholen die in 

het kader van het ESF-project ‘Werknemer in opleiding’ hebben gewerkt aan de 

ontwikkeling van een arbeidskundig onderzoeksprogramma. uit hun ervaringen 

destilleren we tips voor scholen die het voornemen hebben om hun arbeidskundig 

onderzoek (verder) te ontwikkelen.

Breed onderzoek

Ontwikkel een ‘breed’ arbeidskundig onderzoek, waarin sociale vaardigheden, arbeids-

vaardigheden, motoriek en handvaardigheid en schoolse vaardigheden worden getoetst. 

Gebruik de resultaten om leerlingen gericht te trainen en om een passende stage-/

arbeidsplaats te vinden of voor de juiste aansluiting voor vervolgonderwijs. 

Resultaten bespreken

Bespreek de resultaten van toetsen en assessments uitvoerig met de leerling en zijn 

ouders. Geef een goede uitleg van de uitkomsten en maak duidelijk wat de betekenis 

ervan is voor de stage/arbeidsmogelijkheden van de leerling. Bevorder zo een 

realistische beeldvorming over de mogelijkheden van de leerling

Passie van de leerling

Betrek de wensen, behoeften en motivatie van de leerling in het vervolg op het 

arbeidskundig onderzoek: het individuele scholingstraject. 

IOP – ITP

Vertaal de uitkomsten van het arbeidskundig onderzoek samen met de passie van de 

leerling naar een passend onderwijsaanbod.

Operationaliseer deze doelen in het individueel ontwikkelingsplan/ het individueel 

transitieplan.

Portfolio

Neem de resultaten van toetsen en assessments op in het portfolio van de leerling. 

Maak met het portfolio de ontwikkeling die de leerling doormaakt zichtbaar voor de 

leerling (en zijn ouders). 

Onderwijs op maat

Bied de leerling een passend onderwijsaanbod aan, dat aansluit bij zijn 

ontwikkelingsvraag. 

Integraal opleidingsaanbod

Streef naar een integraal opleidingsaanbod van alle onderwijsactiviteiten, gericht op de 

ontwikkeling van de vereiste competenties.
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Implementatie

Voer de verschillende onderdelen van het arbeidskundig onderzoek (testen en 

assessments) niet allemaal tegelijk in. Bouw het instrumentarium stapsgewijs op en stel 

de werkwijze bij op basis van de ervaringen.

Assessment

Maak in het arbeidskundig onderzoek gebruik van assessments. Het assessment 

(vaardigheidsproef) is een uitermate geschikte methodiek voor het praktijkonderwijs, 

omdat leerlingen hiermee worden beoordeeld op hun praktische vaardigheden. 

Scholing

Zorg ervoor dat er een aantal docenten deskundig/gecertificeerd is op het gebied van 

arbeidskundig onderzoek. Geef hen gelegenheid scholingen te volgen. 

Facilitering

Maak een realistische inschatting van de kosten van het arbeidskundig onderzoek en 

houd hierbij rekening met de benodigde formatie. Faciliteer de docenten die toetsen en 

assessments afnemen. 

Stagebedrijven informeren

Informeer stagebedrijven over de resultaten van het arbeidskundig onderzoek, zodat de 

leerling op de stageplaats wordt aangesproken op zijn sterke kanten en gelegenheid krijgt 

om zijn zwakke kanten verder te ontwikkelen. 

Stagebedrijven en de vereiste competenties

Inventariseer over welke competenties de leerlingen moeten voldoen voor de 

verschillende plaatsen in het stagebedrijf. Vertaal deze uitkomsten naar het 

opleidingsaanbod.

Netwerkvorming

Blijf werken aan het netwerk van stagebedrijven, zodat elke leerling een passende stage-/ 

arbeidsplaats kan verwerven.

Matchen

Breng de kenmerken van stagebedrijven op een objectieve, gestructureerde manier in 

kaart, zodat er een zorgvuldige match kan worden gerealiseerd tussen de leerling en de 

stage/arbeidsplaats. Maak gebruik van instrumenten die hiervoor zijn ontwikkeld.
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WEBSITES, ADRESSEn En MATERIALEn

Websites

Op de site www.werknemerinopleiding.nl staat de arbeidstoeleiding van leerlingen van 

het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs centraal. Naast informatie 

over de subsidieregeling ESF, treft u waardevolle zaken aan die van belang zijn voor de 

arbeidstoeleiding van leerlingen. 

Op de website www.praktijkonderwijs.nl vindt de bezoeker – naast informatie en nieuws 

over het praktijkonderwijs – themakringen over de zeven thema’s van het ESF-project 

‘Praktijkonderwijs werkt door…’. Ook over het thema ‘Arbeidskundig onderzoek’ is er een 

themakring.

De site www.wecraad.nl is de overkoepelende organisatie van cluster 1,2,3 en 4. De 

WEC-Raad behartigt de belangen van het speciaal onderwijs.

www.colo.nl

Colo is de vereniging van de 18 kenniscentra beroepsonderwijs/bedrijfsleven die elk 

bedrijfstakgewijs georganiseerd zijn. De kenniscentra vormen de schakels tussen 

het onderwijs en het georganiseerde bedrijfsleven. Ze ontwikkelen kwalificaties voor 

het middelbaar beroepsonderwijs, werven leerbedrijven en bewaken de kwaliteit van 

deze leerbedrijven. De kenniscentra willen samen met sociale partners, leerbedrijven, 

onderwijs en overheid bijdragen aan goed en aantrekkelijk beroepsonderwijs.

www.inovat.org 

Website van de Vereniging voor Arbeidskundige Technieken.

www.goldstein.nl 

Website van de Stichting Werken met Goldstein.

www.melba.nl 

Website van Van Hooff Arbeidskundig Advies met informatie over het instrument Melba.

www.zedemo.nl en www.siabo.nl 

Sites van organisaties voor trainingsmaterialen van arbeidsvaardigheden.

Voor overige belangrijke websites in het kader van arbeidstoeleiding zie 

www.werknemerinopleiding.nl onder de button ‘Links’.



Werknemer in opleiding. / Thema 1 - Arbeidskundig onderzoek 39

Lesmaterialen

PrOmotie, Uitgeverij EduActief, Meppel

Lesmaterialen, speciaal ontwikkeld voor het praktijkonderwijs.

Er zijn lesmaterialen ontwikkeld voor vijf leerlijnen:

Nederlands

Rekenen en wiskunde

Informatiekunde

Praktijk en loopbaan

Cultuur en maatschappij

De materialen zijn te bestellen via www.promotie.nu

Op deze website staat ook uitgebreide informatie over de inhoud en de kosten van de 

lesmaterialen.

Daarnaast is er lesmateriaal ondersteunend voor het AKA opleidingstraject.

Koot,T., den Dekker, F. (1999) Leren en opleiden op de werkplek (1999)

Te bestellen bij KPC Groep, afdeling bestellingen, telefoon: (073) 6247 354 of via de 

website www.kpcgroep.nl

Van Maasakkers, J., Schinkel, R., Thijs, M. e.a (1999) Stages en arbeidstoeleiding, 

werken aan praktijkonderwijs (1999)

Te bestellen bij KPC Groep, afdeling bestellingen, telefoon: (073) 6247 354 of via de 

website www.kpcgroep.nl

Schouten, E. (2002) De loopbaankolom Praktijkonderwijs. Vijf veel voorkomende 

scholingsroutes voor leerlingen van het praktijkonderwijs.

Te bestellen bij KPC Groep, afdeling bestellingen, telefoon: (073) 6247 354 of via de 

website www.kpcgroep.nl

Ben van Hamond & Ronald Haccou (eds). Gaining and Proving Yourself in Social 

Competence. Fontys-OSO-Reeks, nr 22. 2006

Individuele Transitieplannen. Begeleiding bij de Overstap van School naar Werk. 

European Agency for Development in Special needs Education 2006. 

www.european-agency.org 

•

•

•

•

•
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BIJLAGEn
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Bijlage 1 - Werkblad bij Odysseusprogramma:  
de fastfoodmedewerker (De hoeksteen, hardenberg)
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Vervolg bijlage 1
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Vervolg bijlage 1
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Bijlage 2 - Kwaliteitscriteria stageplaats (De Maat, Ommen)
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Bijlage 3a - niveaus aspect lezen (SMM-PrO)
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Bijlage 3b - niveaus aspect bedieningsvaardigheid (SMM-PrO)
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Bijlage 3c - Persoonsprofiel leerling D (SMM-PrO)
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Bijlage 3d - Functieprofiel Xenos-medewerker (SMM-PrO)
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Bijlage 3e - Match leerling D en Xenos-medewerker
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Bijlage 4 - Voorbeeld Melba-SL1

Een enkel voorbeeld per groep van kenmerken van Melba uitgewerkt in deelstappen.

C.2  Werkplanning: De persoon kan werkopdrachten structureren en plannen, om 

een effectief resultaat te bereiken. 

C.2.1  De persoon heeft permanente begeleiding nodig bij het uitvoeren van zeer 

eenvoudige werkstappen.

C.2.2  De persoon kan zich aan een vastgelegde werkvolgorde houden, herkent geen 

afwijkingen.

C.2.3  De persoon kan zich aan een vastgelegde werkvolgorde houden, kan volgens 

afspraak reageren op afwijkingen (materiaal bijhalen).

C.2.4  De persoon kan bij eenvoudige, voorgestructureerde opdrachten de 

verschillende werkstappen in een goede volgorde plaatsen.

C.2.5  De persoon kan bij eenvoudige opdrachten werkstappen efficiënt plannen, 

kan bij afwijkingen van de routine kiezen uit meerdere alternatieven en hierbij 

rekening houden met de consequenties van zijn keuze

C.2.6  De persoon bereikt een goed resultaat door werkopdrachten effectief te plannen 

en uit te voeren. 

S.6.  Doorzettingsvermogen: De persoon komt voor zichzelf op in zijn werk en gaat 

passend om met belangen van anderen.

S.6.1  De persoon toont geen eigen behoeften of laat zich voortdurend door anderen 

beïnvloeden. 

S.6.2  De persoon houdt uitsluitend vast aan eigen behoeften, schikt zich zonder 

tegenspraak in alle opdrachten of geeft alleen op verzoek zijn eigen mening.

S.6.3  De persoon houdt uitsluitend vast aan eigen behoeften, geeft zelden zijn eigen 

mening, houdt daarbij totaal geen rekening met anderen.

S.6.4  De persoon kan eigen doelen en belangen uiten, maar geeft bij de geringste 

weerstand snel op of drijft eigen standpunt door.

S.6.5  De persoon kan eigen doelen en belangen uiten en houdt daarbij meestal 

rekening met anderen, behalve bij conflicten. 

S.6.6  De persoon kan ook bij conflicten eigen belangen en eisen realiseren als daar 

regels voor zijn en houdt daarbij rekening met anderen.

W.5  Uithoudingsvermogen: De persoon kan een opdracht permanent uitvoeren, 

zelfs als deze bijna niet verandert

W.5.1 De persoon kan zich niet op een werkopdracht richten. 

W.5.2 De persoon kan zich maar voor een hele korte tijd op een werkopdracht richten. 

W.5.3  De persoon richt zich kort op afwisselende werkopdrachten. Men verliest snel 

zijn interesse.

1 Melba is ontwikkeld door de universiteit van Siegen in Duitsland. Licentie Nederland: van Hooff 

Arbeidskundig Advies, Helmond (0492) 5748390
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W.5.4  De persoon verliest na enige tijd de interesse in de werkopdracht en moet dan 

gemotiveerd worden om langere tijd aan het werk te blijven. 

W.5.5.  De persoon kan zich langere tijd richten op een werkopdracht, maar heeft 

daarbij ook stimulans van buitenaf nodig.

W.5.6  De persoon kan een langere periode dezelfde werkopdrachten uitvoeren; heeft 

af en toe wel afwisseling nodig.

W.5.7  De persoon kan gedurende een lange periode weinig motiverende eentonige 

werkzaamheden uitvoeren.

W.5.8  De persoon kan gedurende een zeer lange periode zeer eenvoudige en niet 

motiverende eentonige werkzaamheden uitvoeren. 

P.1  Inzet: De persoon kan zijn psychische en fysieke energie inzetten bij het 

uitvoeren van het werk.

P.1.1  De persoon is alleen maar tot eenvoudige korte handelingen in staat, wanneer 

men voortdurend gestimuleerd wordt; is extreem rusteloos.

P.1.2  De persoon kan met eenvoudige korte handelingen beginnen, maar heeft zeer 

regelmatig stimulans nodig om aan het werk te blijven; is zeer rusteloos.

P.1.3  De persoon kan met eenvoudige korte handelingen korte tijd bezig blijven, maar 

heeft daarbij wel af en toe stimulans nodig; is rusteloos.

P.1.4  De persoon kan op verzoek complete eenvoudige werkopdrachten beginnen, 

voortzetten en beëindigen; werkt mechanisch of te gedreven.

P.1.5  De persoon kan op verzoek meerdere eenvoudige werkopdrachten elkaar 

beginnen, voorzetten en beëindigen; werkt mechanisch of te gedreven.

P.1.6  De persoon kan doelgericht en geordend werk uitvoeren en heeft maar weinig 

stimulans nodig.

C.C.15  Lezen: De persoon kan werkrelevante informatie in het Nederlands lezen

C.C.15.1  De persoon kan letters niet van andere tekens onderscheiden.

C.C.15.2 De persoon kent enkele letters en woorden.

C.C.15.3  De persoon herkent vele letters en woorden, maar kan geen willekeurige 

woorden lezen. 

C.C.15.4 De persoon herkent, leest en begrijpt willekeurige woorden.

C.C.15.5 De persoon leest en begrijpt eenvoudige korte zinnen. 

C.C.15.6 De persoon kan willekeurige teksten lezen en begrijpt de inhoud.
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Bijlage 5 - Beschrijving kerntaken AKA

Het kwalificatieprofiel beschrijft de eisen waaraan een arbeidsmarktgekwalificeerd 

assistent moet voldoen. Het profiel is gebaseerd op kerntaken en competenties. Een 

competentie is wat je moet kunnen om de taak goed uit te voeren. In een kerntaak zijn 

alle activiteiten samengevat die in de uitvoering van het werk kunnen voorkomen. De 

competenties gaan over de houding, vaardigheden en kennis die daarbij nodig zijn. 

Hierna vind je een uitgebreide beschrijving van de kerntaken van de assistent.

Voor het AKA profiel zijn twee kerntaken beschreven.

Functioneert als medewerker in een werkorganisatie.

Assisteert bij werkzaamheden in een bepaalde sector (het kan dan gaan om: 

technische werkzaamheden; werkzaamheden in de zakelijke en commerciële 

dienstverlening; werkzaamheden in de sector voedsel en leefomgeving; dagelijkse 

activiteiten en huishoudelijke taken).

Competenties bij de kerntaken 1 en 2 

Bij kerntaak 1 en 2 horen de volgende competenties:

1 je eigen werkzaamheden voorbereiden;

2 veilig en milieubewust werken;

3 zorgdragen voor kwaliteit;

4 samenwerken;

5 tijdens werkzaamheden communiceren;

6 klantgericht handelen;

7 omgaan met problemen;

8 beroepscompetenties blijven ontwikkelen;

9 de werkrelatie onderhouden.

Competenties bij kerntaak 2

Wat je bij kerntaak 2 moet kunnen is afhankelijk van de sector die je kiest.

Sector Techniek Met materiaal, apparatuur en gereedschap werken•

Sector Zakelijke 

en Commerciële 

dienstverlening

Facilitaire werkzaamheden uitvoeren of

Administratieve werkzaamheden uitvoeren of

Omgaan met bezoekers of

Schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren of

Horecawerkzaamheden uitvoeren

•

•

•

•

•

Sector Zorg en Welzijn Schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren of

Was en schoeisel verzorgen of

Een bijdrage leveren aan de voeding of

Omgaan met de zorgvrager/cliënt

•

•

•

•

1�

2�
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Hieronder is een typering gegeven van de Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent. De 

kerntaken van de assistent zijn beschreven en uitgewerkt in de meest voorkomende 

kernwerkzaamheden. Ook de keuzes en dilemma’s waarmee je te maken kunt krijgen zijn 

beschreven.

Als medewerker aan het werk in een werkorganisatie

Kenmerkende werkzaamheden

Als assistent werk je onder begeleiding van een collega die ervaring heeft. Je krijgt je 

opdrachten van deze collega en hij vertelt je precies wat je moet doen en wanneer het 

werk klaar moet zijn. Het kan zijn dat je meerdere kleine opdrachten krijgt die je ‘in een 

bepaalde volgorde’ moet uitvoeren. Als je iets niet begrijpt, vraag je aan je collega uitleg, 

net zo lang tot je het wel begrijpt.

Als assistent bereid je je eigen werk voor. Je zoekt de materialen en hulpmiddelen bij 

elkaar die je nodig hebt om je werk te doen en je gaat aan de slag. 

Als je aan het werk bent dan let je op je eigen veiligheid maar ook op de veiligheid van 

anderen. 

Je zorgt ervoor dat je werk de kwaliteit heeft die gevraagd wordt. 

Je gaat precies (zorgvuldig) en met verstand om met materialen en apparatuur.

Je zorgt ervoor dat je werk afkomt in de afgesproken tijd. 

Als je bij je werk ergens over twijfelt of als het werk anders loopt dan je had gepland, 

dan praat je hierover met je collega’s. Je legt duidelijk uit wat het probleem is en komt 

‘eventueel’ met een oplossing. 

Soms werk je samen met een collega. Dan spreek je met je collega af wat hij gaat doen 

en wat jij gaat doen. Aan het eind van de werkdag of als je werk klaar is, dan ruim je de 

werkplek op.

Als assistent weet je dat het werk dat jij doet ‘een onderdeel’ is van al het andere werk 

in het bedrijf. Je houdt er rekening mee dat sommige collega’s afhankelijk zijn van jouw 

werk. 

Als assistent ken je het bedrijf waar je werkt. Je werkt volgens de regels van het bedrijf 

en je gedraagt je op een manier die het bedrijf van je vraagt. Je houdt rekening met 

anderen. 

Je wilt naast je werk ook nieuwe activiteiten leren.

Dilemma’s en keuzes

Tijdens de uitvoering van je werkzaamheden krijg je te maken met kritische 

beroepssituaties. Bijvoorbeeld:

als zich een probleem voordoet, moet jij zelf beslissen of je dat probleem zelf kunt 

oplossen of dat je moet overleggen met een collega en/of leidinggevende;

als het werk minder interessant is, zul je een afweging moeten maken tussen het 

bedrijfsbelang en je eigen belang. Je zult je moeten motiveren om ‘er voor te gaan’:  

de opdracht uit te voeren binnen de gestelde tijd en met de gewenste kwaliteit;

je bent assistent, dus een ander bepaalt wat jij moet doen in welke volgorde. Daar zul je 

mee om moeten (kunnen) gaan;
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soms kan het gebeuren dat de veiligheid of de kwaliteit van jouw werkzaamheden door 

je eigen handelingen of door het gedrag van anderen in het gedrang komt. Je zult dan 

moeten kiezen om dat aan je leidinggevende te melden of dat voor je te houden;

soms kan het gebeuren dat een collega een extra beroep op je doet om tussendoor ‘even 

een andere klus te doen’. Je zult je dan flexibel moeten opstellen.

Assistent bij technische werkzaamheden

Kenmerkende werkzaamheden

Als assistent techniek werk je in een werkplaats, een productiehal of ‘op locatie’ bij een 

klant. Dat kan binnen of buiten in de open lucht zijn. 

Je krijgt opdrachten en andere belangrijke informatie over het werk dat je moet doen. 

Soms neem je werk over van een collega. 

Je bereidt je werk voor door alle materialen, gereedschappen en ‘materieel’ bij elkaar te 

verzamelen. Om dit te kunnen doen ken je de materialen en het ‘materieel’. 

Als assistent techniek werk je alleen of samen met anderen aan ‘ondersteunende’ taken 

bij tenminste één van de volgende activiteiten:

Monteren en demonteren;

Stellen, maatvoeren/uitzetten;

Installeren;

Onderhouden en repareren;

Produceren;

Verbinden;

Afwerken;

Aanvoer, afvoer en opslag van materialen en materieel;

Inrichten bouwterrein/werkomgeving.

Als assistent techniek doe je soms voorbereidend werk voor de vakman. De vakman 

maakt het specifiekere werk dan verder af. 

Als assistent techniek vertel je je leidinggevende of de collega’s waar je mee werkt, hoe 

het gaat met je werk, hoe ver je bent met je opdrachten, wat je moeilijk vindt enzovoort. 

Daarnaast moet je sommige eenvoudige gegevens opschrijven en doorgeven aan je 

leidinggevende of collega’s. 

Als assistent techniek voer je je werk veilig en gezond uit. Wat dat betekent voor jou kun 

je lezen in de Arbo-wet. 

Dilemma’s en keuzes

Tijdens de uitvoering van je technische werkzaamheden als assistent krijg je te maken 

met kritische beroepssituaties. Bijvoorbeeld:

als zich een probleem voordoet, moet jij zelf beslissen of je dat probleem zelf kunt 

oplossen of dat je moet overleggen met een collega en/of leidinggevende;

als het werk minder interessant is, zul je een afweging moeten maken tussen het 

bedrijfsbelang en je eigen belang. Je zult je moeten motiveren om ‘er voor te gaan’:  

de opdracht uit te voeren binnen de gestelde tijd en met de gewenste kwaliteit;

je bent assistent, dus een ander bepaalt wat jij moet doen in welke volgorde. Daar zul je 

mee om moeten (kunnen) gaan;

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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soms kan het gebeuren dat de veiligheid of de kwaliteit van jouw werkzaamheden door 

je eigen handelingen of door het gedrag van anderen in het gedrang komt. Je zult dan 

moeten kiezen om dat aan je leidinggevende te melden of dat voor je te houden.

Soms kan het gebeuren dat een collega een extra beroep op je doet, om tussendoor 

‘even een andere klus te doen’. Je zult je dan flexibel moeten opstellen.

Assistent bij werk in de zakelijke en commerciële dienstverlening (economie en 

handel)

Kenmerkende werkzaamheden

Als assistent economie en handel werk je in heel verschillende bedrijven in de zakelijke 

en commerciële dienstverlening (zoals kantoren, detail- of groothandel, horeca).

Je krijgt opdrachten en allerlei andere belangrijke informatie van collega’s met ervaring.  

Je werkt onder toezicht en/of begeleiding en werkt samen of alleen. Je helpt met je werk 

anderen, zoals je collega’s. Dat doe je in tenminste één van de volgende taakgebieden.

Facilitair

Assisteren bij facilitaire taken.

Voorraad aanvullen.

Ontvangen en verwerken van goederen.

In orde maken/schoonhouden van voorzieningen in de bedrijven.

Zorgen voor koffie, thee en andere cateringvoorzieningen.

Productie

Assisteren bij productiewerkzaamheden.

Voorraad aanvullen.

Schoonhouden productieruimte.

Administratie

Assisteren bij administratieve taken.

Administreren van gegevens.

Verdelen van de binnenkomende en uitgaande post.

Uitvoeren van archiefwerkzaamheden.

Receptie

Assisteren bij taken van de receptie.

Ontvangen en verwijzen van bezoekers/klanten.

Optreden als gastheer/gastvrouw.

Aannemen van binnenkomende telefoongesprekken. 

De goede informatie doorgeven aan de juiste persoon.

Dilemma’s en keuzes

Tijdens de uitvoering van je werkzaamheden als assistent krijg je te maken met kritische 

beroepssituaties. Bijvoorbeeld:

als zich een probleem voordoet, moet jij zelf beslissen of je dat probleem zelf kunt 

oplossen of dat je moet overleggen met een collega en/of leidinggevende;
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als het werk minder interessant is, zul je een afweging moeten maken tussen het 

bedrijfsbelang en je eigen belang. Je zult je moeten motiveren om ‘er voor te gaan’:  

de opdracht uit te voeren binnen de gestelde tijd en met de gewenste kwaliteit;

je bent assistent, dus een ander bepaalt wat jij moet doen in welke volgorde. Daar zul je 

mee om moeten (kunnen) gaan;

soms kan het gebeuren dat de veiligheid of de kwaliteit van jouw werkzaamheden door 

je eigen handelingen of door het gedrag van anderen in het gedrang komt. Je zult dan 

moeten kiezen om dat aan je leidinggevende te melden of dat voor je te houden;

soms kan het gebeuren dat een collega een extra beroep op je doet, om tussendoor 

‘even een andere klus te doen’. Je zult je dan flexibel moeten opstellen.

Assistent bij de dagelijkse en huishoudelijke activiteiten (Zorg en Welzijn)

Kenmerkende werkzaamheden

Als assistent zorg en welzijn werk je in zorg- of welzijnsinstellingen of bij zorgvragers 

thuis. 

Je krijgt opdrachten en andere belangrijke informatie van een collega die ervaring heeft of 

van een zorgvrager/cliënt en je werkt onder hun toezicht of begeleiding. Als je klaar bent 

met je werk, vertel je je leidinggevende collega wat je gedaan hebt. In de zorgsituatie kan 

de zorgvrager/cliënt zich redelijk zelfstandig redden.

Je werk bestaat vooral uit huishoudelijke zorg en helpen bij de dagelijkse activiteiten.  

Je gebruikt in je werk een ‘methodische werkwijze’. 

Als assistent zorg en welzijn hoef je de zorgvrager/cliënt niet lichamelijk te verzorgen.  

De zorgvrager/cliënt kan dat zelf of er zijn anderen die hem/haar verzorgen.

Als assistent zorg en welzijn kun je in contact komen met verschillende zorgvragers/ 

cliënten, zoals kinderen, ouderen, die zichzelf minder goed kunnen verzorgen en 

verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten.

Als assistent zorg en welzijn werk je alleen of samen met anderen en je helpt bij de 

volgende activiteiten:

Schoonmaakwerk.

Verzorgen van textiel en schoeisel.

Voeding.

Recreatie.

Dilemma’s en keuzes

Tijdens de uitvoering van je werkzaamheden als assistent krijg je te maken met kritische 

beroepssituaties. Bijvoorbeeld:

als zich een probleem voordoet, moet jij zelf beslissen of je dat probleem zelf kunt 

oplossen of dat je moet overleggen met een collega en/of leidinggevende;

als het werk minder interessant is, zul je een afweging moeten maken tussen het 

bedrijfsbelang en je eigen belang. Je zult je moeten motiveren om ‘er voor te gaan’:  

de opdracht uit te voeren binnen de gestelde tijd en met de gewenste kwaliteit;

je bent assistent, dus een ander bepaalt wat jij moet doen in welke volgorde. Daar zul je 

mee om moeten (kunnen) gaan;

•

•

•

•
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soms kan het gebeuren dat de veiligheid of de kwaliteit van jouw werkzaamheden door 

je eigen handelingen of door het gedrag van anderen in het gedrang komt. Je zult dan 

moeten kiezen om dat aan je leidinggevende te melden of dat voor je te houden;

soms kan het gebeuren dat een collega een extra beroep op je doet, om tussendoor 

‘even een andere klus te doen’. Je zult je dan flexibel moeten opstellen;

je zult open moeten staan voor de vraag en tevredenheid van de zorgvragers, op een 

wijze die aansluit bij de opvattingen van de zorg- of welzijnsinstelling waar je werkt;

je werk en je privé-omstandigheden zul je goed gescheiden moeten houden.  

Met vertrouwelijk verkregen informatie zul je goed moeten omgaan.
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Bijlage 6 - Deelnemende scholen thema 1 Arbeidskundig onderzoek

2000

1 Arbeidskundig onderzoek

Praktijkschool De Wissel, Goes

Rechterenschool, Meppel

SVO Choisyschool, Zeist

2001

‘t Genseler, Hengelo

Praktijkschool De Wissel, Goes

SVO ‘t Heetveld, Almelo

2002

De Hoeksteen, Hardenberg

De Zuiderpoort, Sneek

J.J.Boumanschool, Dokkum

Noorderpoortcollege, Groningen

Praktijkschool Bladel, Bladel

Praktijkschool De Wissel, Goes

Praktijkschool Rotterdam, Rotterdam

School voor praktijkonderwijs, Leiden

SVO De Maat, Ommen

2003

De Baanbreker, IJsselstein

De Compagnie SVO, Heerenveen

De Steiger, Lelystad

De Wheemergaarden, Neede

De Wissel, Enschede

Noorderpoortcollege, Groningen

Piter Jelles de Brege, afdeling Praktijkonderwijs, Leeuwarden

Pius X College, afdeling Praktijkonderwijs, Bladel

Praktijkschool De Venen, Drachten

Praktijkschool Hulst, Hulst
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2004

Bonhoeffercollege, Enschede

De Baanbreker, school voor Praktijkonderwijs, IJsselstein

De Catamaran PrO, Stadskanaal

De Compagnie SVO, Heerenveen

De Wissel Enschede, Enschede

De Zuiderpoort, Sneek

Gomarus College Pro, Groningen

Nieuw Zuid, afdeling praktijkonderwijs, Rotterdam

O.S.G. Slingelland, Drachten

Osg ’t Genseler, Hengelo

Piter Jelles de Brêge, Leeuwarden

Praktijkschool Arentheem, Arnhem

Praktijkschool Sneek, Sneek

Rein Abrahamseschool, Alkmaar

Rozengaarde Praktijkonderwijs, Doetinchem

Chr. Praktijkonderwijs Comenius, Leeuwarden

Guyotschool voor VSO, Haren

Dr. A. van Voorthuizenschool, Amersfoort

Mytylschool Tilburg, Tilburg

St. Liduinaschool voor Z.M.L.K., Breda

Stichting Franciscusoord, Valkenburg

Rentray-Suringarschool, Zutphen

Scholencombinatie De Radar Bovenbouw, Oosterbeek

2005

Bonhoeffercollege, Enschede

De Faam, Zaandam

De Hoeksteen, Hardenberg

De Wissel, Enschede

Etty Hillesum Lyceum Arkelstein School voor PrO, Deventer

Het Segment, Gouda

Jac. Fruytierscholengemeenschap afdeling Pro, Apeldoorn

Johannes de Swaef school, Ede

Noorderpoortcollege, Groningen

Praktijkschool Het Kwartiers, Zwolle

Praktijkschool De Sprong, Terneuzen

Praktijkschool De Stiep, Assen

Praktijkschool de Venen, Drachten

Praktijkschool Sneek, Sneek

SVO De Maat, Ommen

Dr. Herderschee school, Almelo

De Bolster, Voorst
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De Spinaker, Alkmaar

Piter Jelles de Brêge, Leeuwarden

Scholencombinatie De Radar, Oosterbeek

Scholencombinatie De Radar, Arnhem




