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WOORD VOORAF

Het praktijkonderwijs is bestemd voor die leerlingen voor wie vaststaat dat:

overwegend een orthopedagogische en orthodidactische benadering dient te worden 

geboden;

het volgen van onderwijs in het VMBO niet leidt tot het behalen van een diploma of 

getuigschrift voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. 

Het praktijkonderwijs leidt leerlingen toe naar de arbeidsmarkt, leert hen zelfstandig te 

wonen en bereidt hen voor op een zinvolle vrijetijdsbesteding. Deze drie doelstellingen 

moeten in een evenwichtige samenhang worden gerealiseerd. In de praktijk van alledag 

blijkt de voorbereiding op de arbeidsmarkt, of met andere woorden de arbeidstoeleiding, 

binnen deze samenhang een centrale plaats in te nemen. Er wordt intern veel geoefend 

en er wordt extern veel ervaring opgedaan door de leerlingen. Landelijk wordt dit 

versterkt door de extra mogelijkheden die het Europees Sociaal Fonds vanaf 2000 biedt. 

Dit fonds heeft namelijk voor de periode tot 2006 voor het praktijkonderwijs 91 miljoen 

guldens (ruim 40 miljoen euro’s) beschikbaar gesteld voor projecten die gericht zijn op 

arbeidstoeleiding. Scholen kunnen projecten voor de periodes 2005-2007 en 2006-2007 

aanvragen. Bij goedkeuring worden deze projecten voor 50% van de totale kosten uit dit 

fonds gefinancierd. Een en ander is vastgelegd in de subsidieregeling ESF-3 en in het 

ESF-beleidskader 2001.

De projecten dienen additioneel te zijn, hetgeen betekent dat zij betrekking hebben op 

zaken die niet door de centrale overheid voor reguliere bekostiging in aanmerking komen. 

De in de projecten uit te voeren activiteiten zijn gegroepeerd in een zevental 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: certificering;

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 inhoudelijke coördinatie, waartoe ook behoort de advisering met betrekking tot de 

toekenning, geschiedt door de Uitvoerings- en Coördinatie Groep (UCG). In deze groep 

participeerden tot medio 2003 het Werkverband Praktijkonderwijs en KPC Groep.  

Daarna is deze UCG vanwege de uitbreiding van de doelgroep uitgebreid met vertegen-

woordigers van de landelijke clusterverenigingen van het speciaal onderwijs. KPC Groep 

is belast met het uitvoerend secretariaat.

Ondanks het gegeven dat het ESF-traject in zijn uitvoering loopt tot 31 december 2007 en 

dat de eerste projecten door vertraging van de komst van het beleidskader 2001 eerst per 
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1 augustus 2002 zijn gestart, heeft de UCG toch besloten nu reeds over te gaan tot een 

- zij het voorlopige - rapportage per thema van de ervaringsgegevens van de deel-

nemende scholen. Dit om nieuw startende scholen zo goed mogelijk te informeren over 

de elders opgedane ervaringen. Daarbij was het uitermate prettig te kunnen constateren 

dat, zoals bij lezing van de themarapportages moge blijken, de resultaten alleszins de 

moeite waard zijn. Er is hard gewerkt en de scholen verdienen lof. 

Verder was bij het besluit tot deze rapportage van belang dat per 1 augustus 2004 ook de 

scholen voor voortgezet speciaal onderwijs aan het ESF-traject konden gaan deelnemen. 

Ook zij kunnen gaan profiteren van de in het praktijkonderwijs opgedane ervaringen. 

Telkens het wiel opnieuw uitvinden heeft geen meerwaarde en de UCG is zich hiervan 

zeer bewust. 

Opgemerkt moet hierbij worden dat deze themarapportages geen verslagen zijn van 

wat op de onderscheiden scholen allemaal gebeurde. Het zijn creatief verwerkte samen-

vattingen van die ervaringen en resultaten die voor andere scholen van betekenis kunnen 

zijn, of met andere woorden van de landelijke meerwaarde. Ieder project heeft ook zijn 

lokale c.q. regionale betekenis. Daarvan brengt elke school zelf rapport uit.

Een tweede opmerking is dat het hier een eerste rapportage is. Deze zal ongetwijfeld zijn 

vervolg nog krijgen.

De rapportage wordt gepresenteerd per thema, met dien verstande dat het thema  

‘Informatietechnologische programma’s’ nog niet in de rapportage is opgenomen en 

het thema ‘Scholingsprogramma’s arbeidsintegratie voor docenten’ voor zover relevant 

opgenomen is in elk van de vijf andere themarapportages.

Het opstellen van de rapportages is geen eenvoudige zaak. Elise Schouten heeft met 

veel deskundigheid en vaardige hand de vijf voorliggende themarapportages samen-

gesteld. De UCG is haar daar zeer dankbaar voor. De UCG dankt ook de scholen die hun 

onmisbare medewerking hebben gegeven door het verstrekken van de noodzakelijke 

informatie. De teksten zijn ten slotte nog gescreend door ervaringsdeskundigen, perso-

neelsleden van projectscholen. Hun aanvullingen zijn zeer gewaardeerd en hebben de 

voorliggende teksten op belangrijke punten verrijkt. 

Dank daarvoor.

Het woord en nog meer de daad is thans aan de lezer. De UCG wenst deze veel 

inspiratie, veel rijke gedachten en veel bruikbare informatie toe.

Voor de UCG,

H. van den Brand

Voorzitter
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INLEIDING

Scholen voor praktijkonderwijs hebben de opdracht hun leerlingen voor te bereiden op 

een zelfstandig functioneren in de samenleving. Dat betekent dat het onderwijs in het 

teken staat van drie doelstellingen: de school leidt leerlingen toe naar de arbeidsmarkt, 

leert hen zelfstandig te wonen en bereidt hen voor op een zinvolle vrijetijdsbesteding. 

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

gerichte scholing. Deze leerlingen leren immers met name door te doen.

Het derde thema van het ESF-project ‘Praktijkonderwijs werkt door…’, getiteld 

‘Leerlingwerkplaatsen’, staat in het teken van de eerstgenoemde doelstelling: de toe-

leiding naar arbeid. Om straks met succes op de arbeidsmarkt te kunnen functioneren, 

moeten leerlingen zich de daarvoor vereiste vaardigheden hebben eigen gemaakt. 

De stage is daarvoor een uitermate belangrijk middel, omdat de leerlingen deze vaardig-

heden het beste leren in de praktijk. Stages zijn dan ook een essentieel onderdeel van de 

arbeidsvoorbereiding van leerlingen in het praktijkonderwijs.

Ter versterking van de arbeidsvoorbereiding van leerlingen hebben scholen voor 

praktijkonderwijs, naast stages, zogenaamde leerlingwerkplaatsen1 opgezet. De leerling-

werkplaats bootst de bedrijfssituatie zo goed mogelijk na. Leerlingen worden er getraind 

in vaardigheden die van belang zijn in hun toekomstige werksituatie; zij werken aan 

hun werkhouding en ontwikkelen sociale vaardigheden en praktische arbeidsvaardig-

heden. Bedrijfssimulatie en arbeidstraining; dat zijn de belangrijkste elementen van de 

leerlingwerkplaats. Ook gebruiken scholen de leerlingwerkplaatsen voor het afnemen  

van assessments.

Er is de afgelopen jaren in het kader van het ESF-project ‘Praktijkonderwijs werkt door…’ 

heel wat ervaring opgedaan met het opzetten en runnen van leerlingwerkplaatsen. 

Dit thema komt in 39 projecten voor. Hoewel de vorm en omvang van de leerling-

werkplaatsen sterk verschillen, maken de ervaringen duidelijk dat er heel wat bij komt 

kijken om een goed functionerende leerlingwerkplaats te realiseren. Er moeten nogal 

wat organisatorische en financiële hobbels worden genomen. Daarom zijn motivatie 

en enthousiasme volgens veel scholen de belangrijkste voorwaarden voor succes. 

Schoolleiding en schoolteam moeten overtuigd zijn van het belang van de leerling-

werkplaats en bereid zijn investeringen te doen.

Maar met motivatie en bereidheid alleen is de school er natuurlijk nog niet. Om een 

leerlingwerkplaats op te zetten en draaiende te houden moet de school verschillende 

keuzen maken, financiële middelen verwerven, ruimte creëren, initiatieven nemen en 

1 In deze brochure gebruiken we de term ‘leerlingwerkplaats’ in de brede zin des woords. Het draait 

om arbeidssimulatie. Onder leerlingwerkplaatsen scharen we alle bedrijfsmatige situaties, in of buiten 

de school, waarin leerlingen onder begeleiding van de school worden getraind voor de arbeidsmarkt. 

Ook interne stages noemen we dus leerlingwerkplaatsen.
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acties ondernemen, zowel binnen als buiten de school. Het is een traject dat inspan-

ningen vereist van schoolleiding en team.

Veel scholen hebben dat traject inmiddels doorlopen. Scholen die van plan zijn een 

leerlingwerkplaats op te zetten, hoeven het wiel niet meer helemaal zelf uit te vinden, 

maar kunnen profiteren van de bevindingen van die scholen. Hoewel de vorm en inhoud 

van de leerlingwerkplaatsen zeer divers zijn, leveren de ervaringen aandachtspunten, 

bouwstenen en tips op, die scholen ondersteuning kunnen bieden bij de opzet van een 

leerlingwerkplaats. 

Daarom zijn de ervaringen van de afgelopen jaren in deze brochure opgetekend. Scholen 

die een leerlingwerkplaats willen opzetten kunnen de brochure gebruiken als leidraad. 

In tien hoofdstukken presenteert de brochure de belangrijkste bouwstenen van de 

leerlingwerkplaats en wordt gewezen op specifieke vraagstukken en aandachtspunten die 

zich bij de opzet en ontwikkeling van de werkplaats aandienen.

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

bijlagen (voorbeeldmateriaal van scholen en een overzicht van schoolprojecten per 

thema).
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1 PLAN VAN AANPAK

Het opzetten en draaiende houden van een leerlingwerkplaats vereist de nodige 

organisatie. Daarom werkt de school volgens een gestructureerd plan van aanpak, 

waarin zij haar keuzen en plannen vastlegt. De motivatie van het team, maar ook 

van andere betrokkenen, is een onontbeerlijk element. Investeren in het draagvlak 

is daarom een belangrijke activiteit in de opzetfase.

Er zijn verschillende manieren om een leerlingwerkplaats vorm te geven. Hoewel de ene 

vorm meer organisatie, investering en tijd vereist dan de andere vorm, er komt altijd heel 

wat kijken bij de opzet en de organisatie van een leerlingwerkplaats. Om de ontwikkeling 

van de leerlingwerkplaats zo efficiënt en voorspoedig mogelijk te laten verlopen, pakt de 

school dit planmatig aan. Dat wil zeggen dat de school in een plan van aanpak vastlegt 

wat voor leerlingwerkplaats zij wil realiseren en op welke manier zij de opzet ervan gaat 

aanpakken. De school formuleert duidelijke, realistische doelstellingen, ontwikkelt een 

werkwijze en maakt een planning waarin is aangegeven wanneer de doelstellingen zijn 

bereikt.

Door een plan te maken dwingt de school zichzelf om bewust keuzen te maken en van 

tevoren na te denken over allerlei aspecten die komen kijken bij de ontwikkeling en het 

draaiende houden van een leerlingwerkplaats. Daardoor bespoedigt zij de opzet ervan 

en voorkomt zij dat ze voor onaangename verrassingen komt te staan. Bovendien helpt 

een plan bij het maken van keuzen. Het maken van een plan van aanpak gaat hand in 

hand met het creëren van draagvlak voor de leerlingwerkplaats. Een breed draagvlak is 

immers de basis voor elke onderwijsvernieuwing.

1.1 Draagvlak

Binnen de school

Wanneer de school een leerlingwerkplaats wil opnemen in haar onderwijsaanbod, 

raakt dat de hele school en alle docenten. De school kiest daarmee immers voor een 

specifieke visie op arbeidsvoorbereiding, namelijk dat leerlingen zich het beste arbeids-

vaardigheden eigen maken in een ‘niet-schoolse’ situatie. Leerlingen ontwikkelen die 

vaardigheden in deze visie het beste in een zo levensecht mogelijke bedrijfssituatie. 

Deze arbeidssimulatie is pas levensecht, wanneer de leerlingwerkplaats zoveel mogelijk 

functioneert als een bedrijf.

Docenten moeten deze visie onderschrijven. Zij zijn het immers die de leerlingwerkplaats 

tot een succes moeten maken. Dit vereist allereerst enthousiasme en motivatie voor het 

concept en voor de werkwijze. Daarom zorgt de school ervoor dat er binnen het team een 

breed draagvlak is voor de visie en de daaruit voortvloeiende werkwijze. Er zijn verschil-

lende manieren waarop de school het interne draagvlak voor de leerlingwerkplaats kan 

versterken. Allereerst is het nodig dat het team het belang van arbeidssimulatie onder-

schrijft en een gezamenlijke visie ontwikkelt. 
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De school kan daartoe studiedagen organiseren waar het team informatie krijgt over 

de doelen en mogelijkheden van een leerlingwerkplaats en waar van gedachten wordt 

gewisseld. De school kan bijvoorbeeld collega-scholen uitnodigen die er ervaring mee 

hebben opgedaan.

Daarnaast is het effectief wanneer docenten gelegenheid krijgen om een kijkje te nemen 

op scholen die al een leerlingwerkplaats hebben. Het is motiverend wanneer docenten 

met eigen ogen kunnen zien hoe een leerlingwerkplaats functioneert, hoe leerlingen er 

werken en hoe docenten de leerlingen begeleiden. Het is leerzaam en motiverend om te 

praten met collega’s die ervaring hebben opgedaan met de leerlingwerkplaats.

Het is bevorderlijk voor het draagvlak wanneer docenten een inbreng hebben in de wijze 

waarop de leerlingwerkplaats eruitziet en functioneert. Daarom betrekt de school de 

docenten zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van het plan van aanpak.

Buiten de school

Een intern draagvlak is noodzakelijk, maar minstens zo belangrijk is het dat er een 

draagvlak is voor de leerlingwerkplaats bij betrokkenen buiten de school. Vooral het 

regionale bedrijfsleven is in dit kader een uitermate belangrijke partner, niet alleen omdat 

deze bedrijven in veel gevallen het werk voor de werkplaats moeten leveren, maar ook 

omdat de school voor praktijkonderwijs rekening moet houden met de wensen en eisen 

van bedrijven in de regio. Het is immers de bedoeling dat de leerlingen daar een baan 

zullen vinden. Daarom betrekt de school bedrijven in de regio bij haar onderwijs en dus 

ook bij de plannen voor een leerlingwerkplaats.

Ook communiceert de school over de plannen met ouders, collega-scholen en andere 

partners. Bovendien is het belangrijk om de plaatselijke overheid en de politiek bij de 

plannen te betrekken. Vooral ten aanzien van de huisvesting - een belangrijk aspect 

wanneer het gaat over een leerlingwerkplaats - is de rol van de gemeente van groot 

belang. 

1.2 Uitwerking plan van aanpak

In het plan van aanpak passeren alle onderwerpen die bij het opzetten en draaiende 

houden van de leerlingwerkplaats komen kijken de revue. In grote lijnen geeft de school 

in het plan van aanpak antwoord op de volgende vragen.

Doelstellingen

Waarom willen wij een leerlingwerkplaats?

Wat willen we ermee bereiken?

Welke vaardigheden willen we trainen?

Doelgroepen

In welke leerjaren werken leerlingen in de leerlingwerkplaats?

•

•

•

•
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Vorm

Bevindt de werkplaats zich in of buiten de school?

Welke vorm krijgt de werkplaats?

Zoeken we samenwerking met andere scholen?

Hoe integreren we de werkplaats in het onderwijs?

Werkwijze

Welke werkzaamheden voeren leerlingen in de leerlingwerkplaats uit?

Hoe bedrijfsmatig willen we werken?

Hoe ziet de didactische aanpak eruit?

Hoe groot zijn de groepen?

Hoe zorgen we voor veiligheid?

Hoe volgen we de vorderingen van de leerlingen?

Huisvesting, logistiek en financiën 

Hoeveel ruimte hebben we nodig en waar vinden we die?

Hoe moet de werkplaats worden ingericht?

Waar slaan we materialen op en hoe en door wie worden deze vervoerd?

Hoeveel tijd (formatie) kost de opzet van de werkplaats?

Hoeveel tijd (formatie) kost het draaiende houden van de werkplaats (acquisitie, 

coördinatie, begeleiding)?

Hoeveel kost de inrichting van de werkplaats?

Hoeveel kost de exploitatie van de werkplaats?

Hoe bekostigen we dit alles?

Acquisitie en samenwerking met bedrijven

Hoe komen we aan voldoende werk dat in de werkplaats kan worden uitgevoerd?

Wat zijn aandachtspunten bij de acquisitie?

Wie verzorgt de acquisitie?

Welke afspraken maken we met de bedrijven waarvoor we werk uitvoeren?

Personeel

Wie geeft/geven leiding aan de werkplaats?

Hoe zorgen we ervoor dat begeleiders van de werkplaats voldoende zijn toegerust?

Planning

Uit welke stappen bestaat het proces van de opzet?

Hoe plannen we die stappen in de tijd?

Welke taken vloeien uit de stappen voort?

Wie neemt welke taak op zich?

Wanneer evalueren we het verloop?

 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Plan van aanpak

In het plan van aanpak komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
Doelstellingen
Doelgroepen
Vorm
Werkwijze
Huisvesting, logistiek en financiën 
Acquisitie en samenwerking met bedrijven
Personeel
Planning

•

•

•

•

•

•

•

•

In de volgende hoofdstukken staan we in de gegeven volgorde stil bij deze onderwerpen.
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2 DOELSTELLINGEN

Scholen kunnen de leerlingwerkplaats op verschillende manier inzetten. 

Arbeidstraining als voorbereiding op de stage is de belangrijkste doelstelling, maar 

daarnaast gebruiken scholen de leerlingwerkplaats om leerlingen - naast stage of 

werk - extra te trainen op specifieke vaardigheden. Ook nemen scholen assess-

ments af in de leerlingwerkplaats.

Leerlingen van het praktijkonderwijs worden intensief voorbereid op werk. Voor een 

geslaagde uitstroom is het van essentieel belang dat de jongeren zich de juiste werk-

houding, arbeidsvaardigheden en sociale vaardigheden eigen maken. Vooral de stages 

zijn belangrijk in die voorbereiding, want deze leerlingen leren het meeste in de praktijk. 

Bovendien verwerven veel leerlingen via hun (plaatsings)stage een arbeidsplaats. Als de 

leerling goed functioneert tijdens zijn stage, is de kans groter dat er een arbeidscontract 

uit voortvloeit. Daarom is het belangrijk dat de stages van leerlingen goed verlopen.

De leerlingwerkplaats kan daarbij een positieve rol spelen.

2.1 Stagevoorbereiding

Bedrijven weten natuurlijk dat de leerlingen stage komen lopen om te leren, maar  

verwachten wel dat de stagiair over bepaalde basale vaardigheden beschikt. Zo gaan 

werkgevers er bijvoorbeeld van uit dat de leerling een goede werkhouding heeft, op tijd 

komt en kan omgaan met collega’s. Het is echter niet vanzelfsprekend dat leerlingen van 

het praktijkonderwijs dit soort vaardigheden beheersen. Is dat niet het geval, dan bestaat 

het risico dat de stage van de leerling moeizaam verloopt of stagneert; iets dat deze 

jongeren niet bepaald kunnen gebruiken, omdat zij vaak al weinig zelfvertrouwen hebben.

De school bereidt leerlingen daarom goed voor op de stage, zodat zij weten wat werk-

gevers van hen verwachten en een goede werkhouding hebben ontwikkeld voordat zij 

stage gaan lopen. Arbeidssimulatie is een uitstekend middel gebleken om leerlingen van 

het praktijkonderwijs voor te bereiden op de stage. Leerlingen trainen in dat geval rele-

vante vaardigheden in een realistische arbeidssituatie: de leerlingwerkplaats.

Het eerste doel van de leerlingwerkplaats is dan ook: leerlingen toerusten voor en 

voorbereiden op de externe stage. In de werkplaats, die de bedrijfssituatie zo goed moge-

lijk nabootst, ervaren de leerlingen wat werken is en trainen zij arbeidsvaardigheden en 

sociale vaardigheden. De training is er vooral op gericht dat leerlingen zich een werk-

houding eigen maken die op de stageplaats van hen wordt verwacht. Zo leren zij in de 

werkplaats bijvoorbeeld op tempo te werken, op tijd te komen, zelfstandig door te werken, 

kritiek te ontvangen of om hulp te vragen wanneer ze ergens niet uitkomen. 
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Training leerlingwerkplaats

De training in de leerlingwerkplaats is gericht op:
Praktische arbeidsvaardigheden
Sociale vaardigheden
Taakgericht werken
Werktempo, doorwerken
Omgaan met materiaal
Omgaan met collega’s
Omgaan met leiding
Concentratie
Netjes, nauwkeurig, hygiënisch werken
Op tijd komen
Doorzettingsvermogen
Samenwerking
Ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel
Zelfoplossend vermogen
Zelfstandigheid

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2.2 Extra training naast stage

Soms ondervinden leerlingen, ondanks een gedegen voorbereiding, problemen tijdens 

hun stage doordat blijkt dat zij bepaalde vaardigheden nog onvoldoende hebben ontwik-

keld. Zij hebben er bijvoorbeeld moeite mee om het tempo bij te houden of zij vinden 

het moeilijk om zich langdurig te concentreren op hun werk. Scholen kunnen de leerling-

werkplaats in zo’n geval gebruiken om de leerling, naast de stage, extra te trainen.

Wanneer de school het stagebedrijf van tevoren informeert over deze mogelijkheid, 

kan het bedrijf tijdig aangeven wanneer extra training is gewenst. Het probleem wordt 

zodoende vroegtijdig aangepakt en daarmee kunnen grotere problemen worden voor-

komen.

2.3 Extra training naast werk

Scholen gebruiken de leerlingwerkplaats ook op deze manier in het kader van 

naschoolse begeleiding. Wanneer op het werk blijkt dat oud-leerlingen bepaalde vaardig-

heden onvoldoende hebben ontwikkeld, kunnen zij voor extra training terugkomen naar 

de leerlingwerkplaats om specifieke vaardigheden extra te trainen. Vanzelfsprekend is het 

ook in deze gevallen belangrijk dat de extra training zo vroeg mogelijk wordt ingezet.
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2.4 Assessment

Scholen voor praktijkonderwijs gebruiken verschillende instrumenten om een beeld te 

krijgen van de interessen, de sterke en zwakke kanten van leerlingen2. Dat is belangrijk 

voor de leerling (wat vind ik leuk en wat kan ik goed?), maar ook voor het onderwijs. 

Scholen voor praktijkonderwijs bieden immers onderwijs op maat. Zij streven er met 

andere woorden naar dat hun onderwijs naadloos aansluit bij de individuele mogelijk-

heden van leerlingen. Om leerlingen gericht te kunnen scholen en trainen, moet de 

school goed weten wat de sterke en zwakke kanten zijn van de leerling.

Scholen kunnen de leerlingwerkplaats inzetten bij dit onderzoek. Door leerlingen in 

de werkplaats verschillende soorten werk te laten doen en te observeren hoe zij dat 

aanpakken en uitvoeren, wordt duidelijk welke vaardigheden de leerling goed heeft 

ontwikkeld en op welke vaardigheden hij nog extra training nodig heeft.

Zo’n onderzoek wordt een assessment genoemd, omdat de toets vaardigheidsgericht is 

en wordt afgenomen door leerlingen werkzaamheden te laten uitvoeren. Dit is een zeer 

geschikte toetsingsmethode voor het praktijkonderwijs, omdat deze leerlingen vaardig-

heidsgericht leren en worden voorbereid op praktisch werk. De leerlingwerkplaats is een 

zeer geschikte locatie voor het afnemen van assessments.

Doelstellingen leerlingwerkplaats

Training van arbeidshouding en arbeidsvaardigheden als voorbereiding op de  
externe stage
Extra training van specifieke vaardigheden naast de externe stage
Extra training van specifieke vaardigheden naast het werk
Assessment in het kader van arbeidskundig onderzoek

•

•

•

•

2 Er is in deze reeks ook een brochure verschenen over arbeidskundig onderzoek, het eerste thema 

van het ESF-project ‘Praktijkonderwijs werkt door…’.
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3 DOELGROEPEN

Hoewel de meeste scholen de leerlingwerkplaats inzetten voordat de leerlingen 

extern stage gaan lopen, kunnen leerlingen gedurende hun gehele schoolloop-

baan, en ook nog daarna, baat hebben bij de leerlingwerkplaats. De school moet 

een keuze maken: in welke fasen van het onderwijs maken leerlingen gebruik van 

de leerlingwerkplaats?

We stelden al dat het kenmerkend is voor het praktijkonderwijs dat leerlingen onderwijs 

op maat krijgen. 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.

Desondanks kent het praktijkonderwijs een structuur, die we in alle scholen terugzien. 

Het onderwijs dat de leerlingen doorlopen bestaat uit een aantal herkenbare fasen. 

Omdat de duur van deze fasen verschilt per leerling, spreken we van ‘fasen’ en niet van 

leerjaren. We onderscheiden in het praktijkonderwijs vier verschillende fasen: de aange-

paste basisvorming, de voorbereiding op de stage, de externe stage en de naschoolse 

begeleiding3. Ook spreken scholen we van ‘onderbouw’, ‘middenbouw’ en ‘bovenbouw’.

Nadat leerlingen de school hebben verlaten, krijgen zij als dat nodig is nog begeleiding 

van de school. De duur, inhoud en intensiteit van die naschoolse begeleiding verschilt per 

school en per leerling, maar het is gebruikelijk én noodzakelijk dat de school voor praktijk-

onderwijs haar leerlingen na het schoolverlaten nog enige ondersteuning biedt.

Scholen kunnen de leerlingwerkplaats inzetten in de verschillende fasen van het 

onderwijs. 

3.1 Aangepaste basisvorming

In fase 1, de onderbouw of aangepaste basisvorming, speelt onderwijs in de basis-

vaardigheden zoals lezen, luisteren, spreken, rekenen en schrijven een belangrijke rol. 

Daarnaast besteden scholen in deze fase veel aandacht aan sociale en communicatieve 

vaardigheden. Met name dit laatste, sociale vaardigheidstraining, blijft gedurende de hele 

schoolloopbaan een belangrijk punt van aandacht, met name omdat werkgevers daaraan 

veel waarde hechten.

Naast het onderwijs in theoretische vakken en sociale vaardigheden, maken de leerlingen 

in deze eerste fase kennis met verschillende praktijkvakken4, zodat zij zich kunnen 

oriënteren op de praktijkmogelijkheden en op hun eigen interessen. 

3 Er is in deze reeks ook een brochure verschenen over naschoolse begeleiding, het zevende thema 

van het ESF-project ‘Praktijkonderwijs werkt door…’.
4 In augustus 2002 verscheen de eerste tranche van de speciaal voor praktijkonderwijs ontwikkelde 

methode PrOmotie. De methode wordt uitgegeven door Edu Actief Meppel (www.eduactief.nl).
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Er zijn scholen die de leerlingwerkplaats(en) inzetten bij deze oriëntatie. In de werkplaats 

kunnen leerlingen kennismaken met verschillende werksoorten en onderzoeken wat hen 

al of niet aanspreekt. Wat kan ik goed? Wat vind ik moeilijk? Wat vind ik leuk om te doen?

In deze eerste fase van het praktijkonderwijs is het gebruik van de leerlingwerkplaats nog 

niet zozeer gericht op de training van vaardigheden, maar met name op arbeidsoriëntatie 

en op de ontwikkeling van het zelfbeeld van de leerlingen. Eerstejaars leerlingen werken 

bijvoorbeeld elke week een uur in de leerlingwerkplaats om zich te oriënteren. 

De leerlingen ervaren in de werkplaats wat werken is, maken kennis met verschillende 

soorten werk en worden zich bewust van hun eigen interessen en mogelijkheden.

3.2 Voorbereiding op stage

In de tweede fase van het praktijkonderwijs oriënteren leerlingen zich verder op hun 

interessen en op de praktijk. In deze fase staat de voorbereiding op de externe stage 

centraal. Leerlingen kiezen gedurende deze fase stapsgewijs voor een bepaalde praktijk-

richting en laten gedurende dat proces bepaalde praktijkvakken vallen. Dit keuzeproces 

van leerlingen wordt ondersteund door interessetesten en assessments.

Zoals we zagen in hoofdstuk 2 speelt de leerlingwerkplaats in deze fase een belangrijke 

rol. Stagevoorbereiding is immers de belangrijkste doelstelling van de leerlingwerkplaats. 

Vanaf het tweede of derde jaar draaien alle leerlingen op veel scholen in de werkplaats 

mee. De training is gericht op het ontwikkelen van een goede werkhouding, sociale 

vaardigheden en arbeidsvaardigheden.

In deze fase kunnen scholen de leerlingwerkplaats ook inzetten als ondersteuning van 

het keuzeproces van leerlingen. Leerlingen voeren er assessments uit om een beter 

beeld te krijgen van hun sterke en zwakke kanten. Sommige scholen nemen zo’n assess-

ment af bij alle leerlingen; andere scholen doen dat uitsluitend bij leerlingen waarbij er 

twijfels bestaan over hun capaciteiten en/of interessen.

3.3 Externe stages

De derde fase van het praktijkonderwijs is expliciet op ‘de buitenwereld’ gericht: leerlingen 

gaan extern in een bedrijf of instelling stage lopen. We kunnen onderscheid maken in twee 

soorten stages. Eerst doorlopen leerlingen een aantal oriënterende stages in verschillende 

bedrijven. Daarna, aan het eind van de schoolloopbaan, volgt de plaatsingsstage, die als 

het goed is uitmondt in een arbeidscontract.

We zagen dat de school de leerlingwerkplaats ook kan inzetten voor leerlingen die tijdens 

hun externe stage tegen beperkingen aanlopen. In de leerlingwerkplaats worden deze 

leerlingen - naast hun stage - extra getraind op deze specifieke vaardigheden. 

De training is in deze gevallen dus gericht op bepaalde vaardigheden.
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3.4 Naschoolse begeleiding

Scholen voor praktijkonderwijs laten hun leerlingen na het schoolverlaten niet los, maar 

blijven hen volgen en geven hen naschoolse begeleiding als dat nodig is. Op sommige 

scholen is het afhankelijk van de behoefte van leerlingen en bedrijven of zij naschoolse 

begeleiding geven, maar ook zijn er scholen die alle schoolverlaters gedurende een 

bepaalde periode naschoolse begeleiding aanbieden. Meestal gaat het om een periode 

van één jaar.

Ook in het kader van naschoolse begeleiding zetten scholen de leerlingwerkplaats in. 

Wanneer leerlingen tijdens het werken tegen bepaalde problemen aanlopen of wanneer 

blijkt dat bepaalde vaardigheden onvoldoende zijn ontwikkeld, kunnen zij - naast hun 

werk - extra training krijgen in de leerlingwerkplaats. De school zet de leerlingwerkplaats 

in deze gevallen in om ervoor te zorgen dat leerlingen hun werk behouden, want dat is de 

belangrijkste doelstelling van de naschoolse begeleiding.

Doelgroepen leerlingwerkplaats

Leerlingen in de eerste fase: oriëntatie op de eigen mogelijkheden en 
interessen

Leerlingen in de tweede fase:
stagevoorbereiding: training van werkhouding, sociale vaardigheden en  
arbeidsvaardigheden
assessment: onderzoek interessen, sterke en zwakke kanten

Leerlingen in de derde fase: extra training, naast de externe stage, gericht op  
specifieke vaardigheden die onvoldoende zijn ontwikkeld

Oud-leerlingen (vierde fase): extra training, naast het werk, gericht op  
specifieke vaardigheden die onvoldoende zijn ontwikkeld

•

•

-

-

•

•



Praktijkonderwijs werkt door... / Thema 3 - Leerlingwerkplaatsen 15

4 VIJF VORMEN

De leerlingwerkplaats kent verschillende verschijningsvormen. Scholen kiezen 

ervoor de arbeidstraining binnen de school uit te voeren of juist buiten de school. 

Ook zijn er scholen die de werkplaats samen met andere scholen opzetten. 

Veel scholen combineren verschillende vormen met elkaar. We presenteren de 

meest voorkomende varianten.

Wie een ronde maakt langs scholen voor praktijkonderwijs, komt allerlei varianten van 

leerlingwerkplaatsen tegen. We onderscheiden de volgende vormen:

een arbeidstrainingscentrum in de school;

verschillende, sectorgerichte leerlingwerkplaatsen binnen de school;

interne stages;

een arbeidstrainingscentrum buiten de school;

externe groepstraining.

De praktijkbeschrijvingen die in dit hoofdstuk zijn opgenomen, laten zien dat veel 

scholen verschillende vormen met elkaar combineren. Voor welke vorm de school kiest, 

is afhankelijk van de visie van de school, maar ook van praktische mogelijkheden en 

beperkingen, zoals bijvoorbeeld huisvesting.

Voordat we de verschillende vormen bespreken, staan we eerst stil bij een essentiële 

keuze: vestigt de school de leerlingwerkplaats binnen of buiten de school?

4.1 Binnen of buiten de school?

Er zijn leerlingwerkplaatsen binnen het schoolgebouw en werkplaatsen buiten de 

school; een relevant onderscheid en daarmee een belangrijke keuze voor scholen. 

Veel scholen kiezen ervoor de werkplaats binnen de school te vestigen, terwijl andere 

scholen juist pleiten voor een locatie buiten de school. Hoewel de keuze kan voortvloeien 

uit praktische redenen - de school heeft in of bij het gebouw geen ruimte voor een 

leerlingwerkplaats - er ligt aan beide varianten ook een inhoudelijke, meer principiële 

argumentatie ten grondslag.

Scholen die kiezen voor een leerlingwerkplaats binnen de school voeren daarvoor in de 

eerste plaats pedagogische argumenten aan. De school is voor leerlingen een veilige en 

vertrouwde omgeving, waar zij zich thuis voelen. Veiligheid is, zeker voor deze leerlingen, 

een belangrijke voorwaarde voor leren. Arbeidstraining is een onderdeel van het onder-

wijs, staat in het teken van leren en moet daarom plaatshebben in een veilige omgeving, 

dus binnen de school.

Daarnaast zien deze scholen er praktische voordelen in om de leerlingwerkplaats binnen 

het eigen gebouw te vestigen. Leerlingen hoeven niet heen en weer te reizen, personeel 

is flexibeler in te zetten, de interne betrokkenheid bij de leerlingwerkplaats is groter en de 

faciliteiten van de werkplaats zijn breder inzetbaar.

•

•

•

•

•
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Scholen die ervoor kiezen om hun leerlingwerkplaats buiten het schoolgebouw te 

vestigen, hebben hiervoor met name didactische argumenten. Wanneer de leerling-

werkplaats zich buiten de school bevindt, is de arbeidssimulatie levensechter, zo is de 

redenering. Leerlingen gaan als het ware ‘naar hun werk’. In de werkplaats gaat het er 

anders aan toe dan op school, net zoals dat op de stage of op het werk het geval is. 

Omdat de leerlingen in de werkplaats samenwerken met schoolgenoten en begeleiding 

krijgen van hun eigen docenten, zijn deze scholen ervan overtuigd dat de situatie 

voldoende veilig is voor de leerlingen.

Scholen die kiezen voor een leerlingwerkplaats buiten de school, voeren daarvoor ook 

een belangrijk praktisch voordeel aan. De school kan een samenwerking aangaan met 

andere scholen, die (op andere dagen) ook gebruikmaken van de werkplaats. Kosten 

kunnen worden gedeeld. Omdat de schaal en het budget van de leerlingwerkplaats 

hierdoor worden vergroot, biedt de werkplaats meer mogelijkheden en diversiteit.

4.2 Arbeidstrainingscentrum in de school

De school richt in of bij het schoolgebouw een ruimte in als arbeidstrainingscentrum. 

Onder een arbeidstrainingscentrum verstaan we een ruimte waar leerlingen eenvoudige, 

routinematige werkzaamheden uitvoeren, meestal voor een bedrijf. Het gaat om werk-

zaamheden zoals bijvoorbeeld sorteren, tellen, inpakken, eenvoudige montages, knippen 

of wegen. Zo zetten leerlingen bijvoorbeeld cd-hoesjes in elkaar, vullen zij enveloppen 

voor een mailing of doosjes met spijkers. De training in het arbeidstrainingscentrum is 

gericht op het vergroten van de algemene werkgeschiktheid van de leerlingen en is niet 

gericht op een specifieke arbeidssector. Omdat het nuttig is dat leerlingen verschillende 

vaardigheden oefenen, probeert de school gevarieerde orders te verwerven.

De ruimte is in de regel sober ingericht. Werktafels, krukken en kasten zijn de belangrijkste 

ingrediënten van het arbeidstrainingscentrum. Welke materialen en gereedschappen de 

school nodig heeft, is afhankelijk van de order die wordt uitgevoerd. De materialen en de 

gereedschappen worden door het betreffende bedrijf geleverd. 

Deze vorm is kwetsbaar, omdat de school geheel afhankelijk is van de orders die zij 

van bedrijven kan verwerven. Is er geen order, dan is er ook geen werk voor de leerling-

werkplaats. Het is bovendien niet altijd eenvoudig om variatie in het werk te realiseren, 

omdat de orders bijvoorbeeld maar van een beperkt aantal bedrijven afkomstig zijn. 

Daarom ontwikkelen scholen ook zelf productielijnen. Zo zijn er scholen die de leerlingen 

bijvoorbeeld eenvoudige woonaccessoires, decoratievoorwerpen of kistjes voor flessen 

wijn laten maken. De school moet voor deze producten natuurlijk ook een afzetmarkt 

hebben of creëren. Zij kan daarvoor bijvoorbeeld samenwerking zoeken met winkels of 

via ouders proberen de producten af te zetten.
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Esloo Praktijkonderwijs, Den Haag

Het arbeidstrainingscentrum van praktijkschool Esloo in Den Haag staat niet op 
zich, maar is ingebed in een curriculum arbeidstraining dat door alle leerjaren heen 
loopt. Leerlingen voeren in het trainingscentrum werkzaamheden uit voor vijf vaste 
bedrijven, waaronder een gereedschapsgroothandel, een papierbedrijf en een 
mailingbedrijf. De materialen worden altijd door het betreffende bedrijf naar de 
school gebracht. De ruimte heeft een omvang van ongeveer 15 bij 15 meter en er 
staan werktafels, krukken en kasten in. Er werken nooit meer dan tien leerlingen 
tegelijk in het arbeidstrainingscentrum. 

Ook interne stages – gericht op huishoudelijk werk en onderhoudswerkzaamheden – 
maken deel uit van het curriculum arbeidstraining. Daarnaast is er in de school een 
woonhuis ingericht, waarin leerlingen in verschillende ruimten (woonkamer, slaap-
kamer, keuken, douche) allerlei werkzaamheden kunnen uitvoeren. Dit initiatief 
verwijst naar de doelstelling ‘zelfstandig leren wonen’. In het woonhuis bevindt 
zich ook een ruimte met computers, waar leerlingen onder andere opdrachten 
uitvoeren uit PrOmotie5. In het woonhuis kunnen – verspreid over de verschillende 
ruimten – zo’n twintig leerlingen tegelijk werken.

Het curriculum voor arbeidstraining, dat de school zelf heeft ontwikkeld, begint 
in het tweede jaar. Aan de hand van ‘taakkaarten’ voeren leerlingen verschillende 
opdrachten uit. Aanvankelijk is de training voor alle leerlingen hetzelfde, maar 
wanneer leerlingen later een richting hebben gekozen, is de training daarop 
gericht. De school kent de volgende richtingen: catering/horeca, techniek en 
winkel/detailhandel. Voor de horecarichting is er in de school een speciale ruimte 
ingericht, voor techniek lopen de leerlingen interne stages en leerlingen die kiezen 
voor winkel/detailhandel krijgen een externe training in winkels.
De school is zo’n zeven jaar bezig met het ontwikkelen van het curriculum arbeids-
training en is op kleine schaal begonnen.

4.3 Sectorgerichte werkplaatsen in de school

De school richt in en om het schoolgebouw verschillende leerlingwerkplaatsen in, die 

allemaal zijn gericht op een specifieke sector, bijvoorbeeld hout, mechanische techniek, 

horeca of schoonmaak. Bij welke sectoren de werkplaatsen aansluiten is afhankelijk van 

de werkrichtingen die in de regio zijn vertegenwoordigd. Het heeft immers geen zin om 

bijvoorbeeld een ‘groene werkplaats’ in te richten als er in de omgeving geen werk is in 

de tuin- en landbouw.

De inrichting van zulke sectorgerichte werkplaatsen vraagt meer investering en tijd dan 

de inrichting van een arbeidstrainingscentrum. Allereerst moet de school beschikken over 

meerdere ruimten waarin de werkplaatsen kunnen worden gevestigd. 

5 In augustus 2002 verscheen de eerste tranche van de speciaal voor praktijkonderwijs ontwikkelde 

methode PrOmotie. De methode wordt uitgegeven door Edu Actief Meppel (www.eduactief.nl).
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Daarnaast vereist de inrichting van deze werkplaatsen meer investeringen. De werk-

plaatsen zijn voorzien van gereedschappen, machines en materialen, die leerlingen nodig 

hebben bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Samenwerking met bedrijven in de regio is ook bij deze variant onmisbaar. Zij kunnen 

werk aanleveren dat in de leerlingwerkplaatsen wordt uitgevoerd. Maar daarnaast 

kan de school zelf werk creëren voor de leerlingwerkplaatsen, bijvoorbeeld door zelf 

productielijnen op te zetten of - afhankelijk van de sector waarop de werkplaats is 

gericht - diensten aan te bieden aan buurtbewoners, basisscholen of andere instellingen 

in de omgeving. Praktijkschool Hulst heeft met deze vorm positieve ervaringen opgedaan, 

zo blijkt uit onderstaand voorbeeld.

Praktijkschool Hulst, Hulst 

Praktijkschool Hulst6 heeft in een periode van tien jaar in en bij het school-
gebouw vijf leerlingwerkplaatsen ingericht, die gekoppeld zijn aan praktijkvakken. 
De school is in het klein begonnen en heeft de werkplaatsen in de loop der jaren 
uitgebreid. Dat heeft geresulteerd in de volgende leerlingwerkplaatsen.

In het kader van het vak consumptieve techniek is er een schoolrestaurant inge-
richt, waarvan leerlingen, ouders, familie, buurtgenoten en andere relaties van de 
school gebruik kunnen maken.

In het kader van het vak mechanische techniek is er een fietsreparatiewerkplaats 
opgezet, waar leerlingen fietsen opknappen. De opgeknapte fietsen worden vervol-
gens (vanuit de werkplaats) verkocht. De politie levert gestolen (niet opgehaalde) 
fietsen aan de school en ook krijgt de school afgedankte fietsen van mensen uit de 
omgeving. Daarnaast is er in deze werkplaats een start gemaakt met mechanische
techniek, de productie van producten van draad, gaas en metaal. Zo zijn er 
bijvoorbeeld metalen vazen geproduceerd in opdracht van een grote winkelketen. 
Technieken als zetten, buigen, knippen en lassen komen aan de orde.

In het kader van het vak bouwtechniek is er, in samenwerking met een aantal 
bedrijven in de kleinmeubelindustrie, een productie-unit ingericht, waar leerlingen 
werkzaamheden uitvoeren die normaal gesproken in die bedrijven worden uitge-
voerd. Zo is er bijvoorbeeld een bedrijf waarvoor de school rondhout afkort op 
een aantal vaste maten. Om de continuïteit te behouden – er zijn soms perioden 
met weinig orders – ontwikkelt de school ook zelf producten die in deze werkplaats 
worden gemaakt en vervolgens worden verkocht.
In het kader van het vak verzorging is er een wasunit opgezet, waar leerlingen de 
was verzorgen van de eigen school (bijvoorbeeld het restaurant), maar ook van 
instellingen en basisscholen uit de omgeving.  

6 Praktijkschool Hulst heeft haar ervaringen met de leerlingwerkplaatsen opgetekend in een hand-

boek. Zie ‘Websites, adressen en materialen’ achter in deze brochure.



Praktijkonderwijs werkt door... / Thema 3 - Leerlingwerkplaatsen 19

Doordat deze externe klanten voor deze diensten betalen, was het mogelijk 
machines aan te schaffen waardoor een professionele aanpak kan worden gereali-
seerd.

De school heeft een arbeidstrainingscentrum binnen de school waar eenvoudige, 
routinematige werkzaamheden voor bedrijven uit de omgeving worden uitgevoerd.

Voor elke leerlingwerkplaats heeft de school een uitvoerig programma van eisen 
opgesteld. In bijlage 1 is als voorbeeld het programma van eisen opgenomen voor 
het arbeidstrainingscentrum. Met een aantal bedrijven en instellingen waarvoor de 
school werk uitvoert, zijn afspraken gemaakt over een financiële vergoeding. 
De school kiest ervoor om binnen de leerlingwerkplaatsen bedrijfsmatig te werken. 
Een keuze die volgens de school logisch voortvloeit uit de opdracht van het prak-
tijkonderwijs: leerlingen toeleiden naar de arbeidsmarkt. Ook straks zullen leerlin-
gen moeten functioneren in een bedrijfsmatige omgeving. Bovendien wil de school 
voorkomen dat bedrijven afhaken omdat de kwaliteit van de producten niet aan de 
eisen voldoet. De school stelt daarom hoge eisen aan de kwaliteit van de producten 
die zij vervaardigt. Ook dat vereist een bedrijfsmatige aanpak.

4.4 Interne stages

De school gebruikt de eigen organisatie als ‘leerlingwerkplaats’ door zogenaamde interne 

stages te organiseren. Leerlingen worden ingezet bij verschillende werkzaamheden 

binnen de school, zoals bijvoorbeeld schoonmaakwerk, administratief werk of magazijn-

werkzaamheden. Met een beetje creativiteit kunnen scholen heel wat verschillende 

interne stages realiseren.

Voor interne stages is het niet per se noodzakelijk om extra ruimten in te richten, al is 

dat vaak wel gewenst, omdat daarmee de stage beter kan worden ingevuld en meer 

mogelijkheden biedt. Leerlingen moeten vanzelfsprekend kunnen beschikken over 

geëigende materialen, middelen en gereedschappen.

Interne stages vereisen een goede organisatie, omdat er meestal niet zoveel leerlingen 

tegelijk aan kunnen meedoen. Dit geldt zeker voor scholen die veel verschillende interne 

stages aanbieden. Het is gewenst dat leerlingen op een gestructureerde manier werk-

ervaring opdoen. Daarom ontwikkelen scholen curricula of programma’s voor de interne 

stages, die de leerlingen bijvoorbeeld aan de hand van opdrachten doorlopen.

Ook maken scholen bij hun interne stages gebruik van SVA-cursussen (School-

ontwikkeling VSO Arbeidsvoorbereiding), die KPC Groep heeft ontwikkeld in samen-

werking met brancheorganisaties en scholen7. Dit zijn praktijkgerichte cursussen die 

binnen de school kunnen worden uitgevoerd (zie ‘Websites, adressen en materialen’). 

7 Er is in deze serie ook een brochure verschenen over branchegerichte cursussen, thema 4 van het 

ESF-project ‘Praktijkonderwijs werkt door...’. In die brochure wordt uitgebreid aandacht besteed aan 

de SVA-cursussen.
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De SVA-cursussen brengen leerlingen allerlei praktische vaardigheden bij, maar zijn 

vooral gericht op de ontwikkeling en versterking van algemene arbeidsvaardigheden, 

zoals bijvoorbeeld veilig werken, gemotiveerd werken, tempo en aanspreekbaarheid.

Voor het uitvoeren van interne stages is de school niet afhankelijk van orders van 

bedrijven, maar creëert zij intern werk voor de leerlingen. Voordeel daarvan is dat er nooit 

sprake is van stagnatie in de aanvoer van werk. Het is afhankelijk van de aard van de 

interne stage hoeveel leerlingen er tegelijk aan mee kunnen doen.

De J.J. Boumanschool in Dokkum heeft al jarenlang ervaring met interne stages en 

heeft zowel het aantal interne stages als de inhoud van de stages in de loop der jaren 

uitgebreid.

J.J. Boumanschool, Dokkum  

Leerlingen van de Boumanschool in Dokkum8 kunnen 14 verschillende interne stages 
volgen, zoals bijvoorbeeld ’De huishouding’, ‘Sanitair’, ‘Interieur’, ‘Receptie’ en 
‘Magazijn’. Iedere leerling doorloopt ongeveer zes interne stages. Welke stages 
dat zijn, is afhankelijk van de belangstelling, de ambities en de mogelijkheden 
van de leerling. Elke stage duurt twee keer drie weken. Gedurende de eerste drie 
weken bereidt de leerling zich op de stage voor door onder begeleiding van een 
docent een stageboekje door te werken met informatie, theorie en oefeningen. 
Aan het eind van deze ‘inwerkperiode’ loopt de leerling één dag mee met een leer-
ling die de stage bijna afsluit en dus ervaring heeft opgedaan. Vervolgens voert 
de leerling de stage gedurende drie weken zelfstandig uit aan de hand van een 
tweede stageboekje met opdrachten. Bij elke interne stage horen dus twee stage-
boekjes: een inwerkboekje en een opdrachtenboekje.

Aan het einde wordt de stage samen met de docent geëvalueerd en beoordeeld 
aan de hand van een beoordelingsformulier. De leerling krijgt een certificaat 
waarop de begeleidingsbehoefte van de leerling is aangegeven (a = met begeleiding, 
b = met enige begeleiding en c = zelfstandig).

Sommige interne stages worden door individuele leerlingen uitgevoerd, andere 
stages door tweetallen of in een groepje. De moeilijkheidsgraad van de stages 
verschilt. Leerlingen beginnen altijd met een eenvoudige stage, zoals bijvoorbeeld 
de stage ‘Koffie en thee’ of ‘Soep’, waarin leerlingen zorgen voor het bereiden 
van koffie en thee of soep en de verkoop ervan in de kantine. Als bijlage 2 is een 
beschrijving opgenomen van de stage ‘Koffie en thee’.

De interne stages (en stageboekjes) zijn ontwikkeld door werkgroepjes van 
docenten. Pas wanneer de stage helemaal is uitgewerkt, wordt deze uitgevoerd in 
de praktijk. Voor elke interne stage draagt één docent de verantwoordelijkheid; 
ook het geheel wordt gecoördineerd door één docent.

8 De J.J Boumanschool heeft een serie mappen ‘Stage en Werk’ ontwikkeld, waarin verschillende 

interne stages zijn beschreven, Zie ‘Websites, adressen en materialen’ achter in deze brochure.
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4.5 Arbeidstrainingscentrum buiten de school

De school beschikt over een arbeidstrainingscentrum buiten de school, bijvoorbeeld een 

hal op een bedrijventerrein of een bedrijfsruimte van een bepaald bedrijf. Leerlingen gaan 

dus naar een andere locatie om te werken. In het arbeidstrainingscentrum worden orders 

van bedrijven uitgevoerd, maar kunnen ook eigen producten worden gemaakt.

Scholen die voor deze vorm kiezen, kunnen dat doen in samenwerking met andere 

scholen. Voordeel daarvan is dat ze daarmee een groter budget hebben voor de inrich-

ting van de ruimte, voor de aanschaf en het vervoer van materialen en gereedschappen. 

Ook gaat het vaak om een wat grotere ruimte. Het arbeidstrainingscentrum geeft kortom 

meer mogelijkheden wanneer scholen de handen ineen slaan. 

Een ander voordeel van samenwerking is dat de samenwerkende scholen gezamenlijk 

personeel voor de leerlingwerkplaats kunnen aanstellen, bijvoorbeeld een werkmeester, 

een medewerker die zich met de acquisitie bezighoudt of een coördinator.

Ook zijn er scholen die samenwerking zoeken met de sociale werkvoorziening in de 

gemeente. Leerlingen krijgen in die gevallen arbeidstraining in de sociale werkplaats. 

Voordeel hiervan is dat de scholen niet zelf verantwoordelijk zijn voor de acquisitie, maar 

als nadeel noemen sommige scholen dat leerlingen zich niet zo prettig voelen tussen de 

andere bezoekers van de sociale werkplaats. 

Rein Abrahamseschool, Alkmaar

Zo’n zes jaar geleden startte de Rein Abrahamseschool een stagetrainingscentrum 
in een lokaal in de school. De school werd geconfronteerd met logistieke proble-
men (opslag van materialen) en met geluids- en stankoverlast en zocht naar een 
mogelijkheid om de stagetraining buiten de school te lokaliseren. De school had 
hiervoor ook inhoudelijke motieven: arbeidstraining buiten de school is levensechter 
en geeft meer mogelijkheden.

De school is een samenwerkingsverband aangegaan met twee andere Alkmaarse 
scholen en sinds het schooljaar 1999-2000 maken de drie scholen gebruik van een 
bedrijfsruimte, die ter beschikking is gesteld door een bedrijf in de omgeving. 

Het betreffende bedrijf voert allerlei werkzaamheden uit voor andere bedrijven, 
zoals mailings, sorteerwerk, inbinden en inpakken. De leerlingen van de drie scholen 
worden hiervoor ingezet. Voor de acquisitie is een medewerker aangesteld. Bijlage 
3 bevat de functieomschrijving van deze acquisiteur.
Elke school maakt één dag in de week gebruik van de hal, die een omvang heeft van 
ongeveer 150 m2. Er werken 8 tot 10 leerlingen tegelijk in de werkplaats onder 
begeleiding van een docent en de werkmeester. De werkmeester, een technisch 
assistent van één van de scholen, is door de drie scholen gezamenlijk aangesteld en 
is altijd aanwezig.  
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Hij is de verbindende factor; een belangrijk aspect, omdat de verschillende 
scholen vaak aan dezelfde order werken. Waar de ene school vandaag stopt, daar 
gaat de andere school de volgende dag verder.

Alle leerlingen werken in het kader van de stagevoorbereiding vijf dagen in de 
werkplaats. De werkmeester beoordeelt de leerlingen aan de hand van een 
scoringsformulier. Leerlingen die daarna nog niet stagegeschikt zijn, kunnen 
interne stages lopen in de school.
Vier keer per jaar komen de directies van de scholen en van het bedrijf bij elkaar 
om de voortgang te bespreken.

4.6 Externe groepstraining

Kleine groepjes leerlingen gaan onder begeleiding van een docent op een externe locatie 

aan het werk, bijvoorbeeld om een schoolplein van een basisschool te vegen, de tuin bij 

te houden van een bedrijf, een plantsoen te onderhouden voor de gemeente of sanitair 

schoon te maken in een verzorgingshuis. Bij deze vorm wordt de arbeidstraining van 

leerlingen dus in instellingen en bedrijven in de omgeving uitgevoerd. Zeer levensechte 

situaties dus.

De begeleiding van de docent is essentieel, omdat het werk geen last mag veroorzaken 

of extra inspanningen mag vergen van de betreffende instelling.

De Hoeksteen, Hardenberg

De Hoeksteen in Hardenberg heeft zeven verschillende arbeidstrainingsmogelijk-
heden: vijf binnen en twee buiten de school. Binnen de school zijn er leerlingwerk-
plaatsen voor hout, metaal, horeca, groen en montage/productiewerk. Daarnaast 
zijn er twee externe groepstrainingen waar leerlingen schoonmaakvaardigheden 
leren en worden getraind in verkoop- en magazijnwerk. Alle derdejaars leerlingen 
werken een ochtend en een middag in de week in de leerlingwerkplaatsen. Er zijn 
negen docenten en een technisch assistent bij de werkplaatsen betrokken.

In het kader van schoonmaak voert een groepje van acht leerlingen onder bege-
leiding van een docent schoonmaakwerk uit in een instelling voor verstandelijk 
gehandicapten in de omgeving. 
Voor de training van verkoop/magazijnvaardigheden kunnen groepjes leerlingen 
terecht bij een technische groothandel.
De school is voorstander van externe arbeidstraining en werkt aan een plan om in 
samenwerking met een andere school en een instelling voor verstandelijk gehandi-
capten een trainingscentrum buiten de school op te zetten.
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4.7 Organisatie

Voor welke vorm de school ook kiest, zij moet bepalen op welke manier zij de leerling-

werkplaats in het onderwijs integreert. Allereerst stelt zij vast in welke fasen van het 

onderwijs leerlingen gebruikmaken van de leerlingwerkplaats (zie hoofdstuk 2). Hierbij 

zijn de doelstellingen die de school heeft geformuleerd richtinggevend. Als de school de 

werkplaats bijvoorbeeld uitsluitend inzet als stagevoorbereiding, dan zullen leerlingen in 

de eerste fase van het praktijkonderwijs waarschijnlijk nog niet in de werkplaats werken.

Wanneer duidelijk is in welke fase leerlingen gebruikmaken van de leerlingwerkplaats, 

stelt de school vast hoeveel tijd leerlingen in de werkplaats doorbrengen en op welke 

manier zij dat organiseert. De school kan het werken in de leerlingwerkplaats integreren 

in de praktijkvakken, maar zij kan het ook als afzonderlijke activiteit in het rooster 

opnemen. 

Afhankelijk van de vorm van de leerlingwerkplaats, kan het inplannen van de activiteit 

een gecompliceerde aangelegenheid zijn, zeker wanneer de school meerdere werk-

plaatsen heeft. De school moet een inschatting maken van de tijd die nodig is om de 

opdrachten uit te voeren. Praktijkschool Hulst heeft de vijf werkplaatsen geïntegreerd in 

de praktijkvakken. Over de planning van het werk zegt de school het volgende: 

“Planning van het werk binnen het totale onderwijsaanbod is een van de moeilijkste 

obstakels in het hele proces. Het vergt veel tijd en onderzoek om zo nauwkeurig mogelijk 

te bepalen hoeveel tijd en mankracht nodig is om een bepaalde opdracht uit te voeren. 

Natuurlijk gaat opgedane ervaring een steeds grotere rol spelen, maar factoren als ziekte 

(zowel van deelnemers als van leerkrachten), machinestoringen, oponthoud in het logis-

tieke proces, het tijdelijk ontbreken van bepaalde materialen of onderdelen en dergelijke 

kunnen danig roet in het eten gooien.”
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5 WERKWIJZE

Om een goede werkwijze voor de leerlingwerkplaats te ontwikkelen, passeren 

verschillende onderwerpen de revue. Wat voor werkzaamheden voeren leerlingen 

in de leerlingwerkplaats uit? In hoeverre kiezen we voor een bedrijfsmatige aanpak 

en wat zijn daarbij de grenzen? Hoe ziet de didactische aanpak in de werkplaats 

eruit? Hoe waarborgen we de veiligheid en hoe volgen we de vorderingen van de 

leerlingen?

5.1 Werkzaamheden

Om vast te stellen wat voor soort werkzaamheden leerlingen in de werkplaats uitvoeren 

of wat voor werkplaatsen zullen worden ingericht, kijkt de school in de eerste plaats naar 

de regionale arbeidsmarkt. Daar zal de school immers de orders voor de werkplaats 

moeten verwerven. Bovendien gaan leerlingen straks in de eigen regio stage lopen (en 

later werken). Scholen streven er daarom naar dat hun onderwijsaanbod is afgestemd 

op de bedrijvigheid in de regio. We zien dat terug in de praktijkrichtingen die scholen 

aanbieden.

Het is vanzelfsprekend dat de stage- en arbeidstraining daarbij aansluit. Zijn er in de 

omgeving van de school veel restaurants en horecavoorzieningen, dan ligt het voor 

de hand dat de school een ‘consumptieve’ leerlingwerkplaats inricht, bijvoorbeeld een 

restaurant. Omdat de training in een arbeidstrainingscentrum niet sectorgericht is, maar 

een meer algemeen karakter heeft - het gaat om werk als inpakken, sorteren, meten, 

wegen, montage - is het voor elke school voor praktijkonderwijs zinvol om zo’n werk-

plaats in te richten.

Natuurlijk is het van belang dat de leerlingen in staat zijn om het werk uit te voeren. 

De werkzaamheden moeten met andere woorden aansluiten bij het vaardigheidsniveau 

van de leerlingen. Dat betekent dat er in de leerlingwerkplaats uitsluitend eenvoudig werk 

wordt uitgevoerd, dat leerlingen aankunnen. Omdat het relevant is dat leerlingen samen-

werkingsvaardigheden ontwikkelen, probeert de school ook werkzaamheden voor de 

werkplaats te verwerven die in tweetallen of kleine groepjes kunnen worden uitgevoerd.

5.2 Bedrijfsmatig werken?

Een discussie die al gauw ontstaat wanneer het gaat over leerlingwerkplaatsen, betreft 

het bedrijfsmatige karakter van de leerlingwerkplaats. In hoeverre willen en mogen we 

bedrijfsmatig werken? Is het gewenst dat er bedrijfsmatig wordt gewerkt of moeten we 

dat vermijden? Het is belangrijk dat de school een duidelijk standpunt over deze kwestie 

inneemt, voordat ze met een leerlingwerkplaats begint.

Het dilemma is duidelijk: de school is geen commerciële instelling. De school is er om 

leerlingen gelegenheid te geven zich te ontwikkelen en te leren. Leren kost tijd en gaat 

gepaard met fouten maken, vallen en opstaan. Een bedrijfsmatige aanpak lijkt strijdig met 
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deze kenmerken van onderwijs. Bedrijfsmatig werken wordt geassocieerd met productie, 

omzet, winst en tijdsdruk; begrippen die niet passen bij leren en onderwijs.

Toch kiezen veel scholen voor een min of meer bedrijfsmatige aanpak van hun leerling-

werkplaatsen. Zij voeren daarvoor de volgende argumenten aan.

De doelstelling van het praktijkonderwijs - arbeidstoeleiding - vereist dat de school haar 

leerlingen ervoor opleidt om in een bedrijfsmatige omgeving te functioneren. Leerlingen 

moeten, wanneer zij de school verlaten, voldoen aan de eisen die in het bedrijfsleven aan 

hen worden gesteld en moeten daarop worden voorbereid. De leerlingwerkplaats biedt 

uitstekende mogelijkheden om leerlingen bedrijfsmatig te leren werken.

Om orders van bedrijven te verwerven en te behouden, is het noodzakelijk dat de 

school kwaliteit levert. De producten die in de leerlingwerkplaatsen worden gemaakt, 

moeten daarom voldoen aan de kwaliteitseisen die het betreffende bedrijf stelt.  

Om kwalitatief goed werk af te leveren is een bedrijfsmatige aanpak noodzakelijk.

De inrichting en het draaiende houden van een leerlingwerkplaats kost geld.  

Wanneer de leerlingwerkplaats uitstekende diensten en producten aflevert, kan de school 

daarvoor een vergoeding vragen. De school heeft deze financiële middelen nodig om de 

leerlingwerkplaats draaiende te houden.

Leerlingen van het praktijkonderwijs worden nog te vaak beschouwd als een ‘zielige’ 

groep, die ‘vrijwel niks kan’. Het is de taak van de school om dat beeld te doorbreken. 

Door een bedrijfsmatige aanpak te realiseren en goede producten en diensten aan 

bedrijven te leveren, levert de school een bijdrage aan een betere beeldvorming van deze 

groep.

Ondanks deze argumenten zijn scholen zich ervan bewust dat zij in de eerste plaats 

onderwijsinstellingen zijn. Zij beschouwen de leerlingwerkplaats als een middel om goed 

onderwijs te realiseren. De training die leerlingen krijgen, staat nadrukkelijk in dienst van 

het onderwijs. En daarmee dienden zich de grenzen aan van het bedrijfsmatige karakter 

van de leerlingwerkplaats.

Voor de bedrijven die orders leveren, moet duidelijk zijn dat de uitvoering van het werk 

in het teken staat van het onderwijs. Daarom geven scholen uitvoerige informatie aan de 

bedrijven over de kenmerken van deze leerlingen en over de doelstellingen en de werk-

wijze van de school. Door daarnaast goede afspraken met de bedrijven te maken over 

bijvoorbeeld de planning van en de vergoeding voor opdrachten, voorkomt de school dat 

er ‘commerciële druk’ ontstaat en zorgt zij ervoor dat het werken in de leerlingwerkplaats 

voor de leerlingen in de eerste plaats een leerproces is. Voor dat leerproces is het van 

belang dat de bedrijfssituatie zo goed mogelijk wordt nagebootst. De school zorgt ervoor 

dat de kwaliteit van de producten goed is, maar werkt niet volgens de marktprincipes. 

Dat betekent dat zij meer tijd claimt voor opdrachten en de orders uitvoert voor een voor 

bedrijven aantrekkelijke vergoeding.

•

•

•
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5.3 Didactische aanpak

Groepsgrootte

In de leerlingwerkplaats wordt met kleine groepen gewerkt. De meeste scholen laten niet 

meer dan acht leerlingen tegelijk in de werkplaats werken, soms tien. Bij interne stages 

wordt vaak - met name om praktische redenen - met nog kleinere groepen of zelfs 

individueel gewerkt.

De groepsgrootte wordt bepaald door:

de kenmerken van leerlingen van het praktijkonderwijs: zij hebben veel individuele 

aandacht en begeleiding nodig;

de omvang van de ruimte van de leerlingwerkplaats;

de beschikbare formatie;

veiligheidseisen.

Veiligheid

Veiligheid vereist speciale aandacht. Zeker wanneer het, zoals hier vaak het geval is, 

gaat om routinematig werk, kunnen leerlingen onachtzaam worden, waardoor er gemak-

kelijk ongelukken kunnen gebeuren. Daarom is het van belang dat de ruimte aan de 

vereiste veiligheidsnormen (arbo) voldoet, dat leerlingen leren veilig te werken en dat 

de school beschikt over een gedegen veiligheidsbeleid en een goed georganiseerde 

bedrijfshulpverlening.

Scholen kunnen de volgende maatregelen nemen om de veiligheid in de leerling-

werkplaats te vergroten.

Stel een programma van eisen op voor de ruimte en de inrichting van de leerling-

werkplaats.

Voorkom dat leerlingen gebruik moeten maken van risicovolle gereedschappen en 

machines.

Zorg voor voldoende veiligheidsmiddelen, zoals bijvoorbeeld veiligheidsbrillen, 

stofkappen, oorbeschermers en handschoenen.

Laat leerlingen een toets uitvoeren - eventueel met certificaat - voordat ze met 

bepaald gereedschap of een machine gaan werken.

Laat alle leerlingen het veiligheidscertificaat (VCA) behalen.

Zorg voor een goed (algemeen) veiligheidsbeleid en een goede bedrijfshulpverlening.

Sluit als school een collectieve WA-verzekering af.

Instructie en begeleiding

Een duidelijke instructie en een goede begeleiding zijn van groot belang, onder andere 

in het kader van veiligheid, maar natuurlijk ook ten behoeve van het leerresultaat en het 

productresultaat. Voordat leerlingen in de werkplaats met een klus beginnen, staat de 

docent daarom stil bij de wijze waarop hij de leerlingen het beste kan instrueren. Dit kan 

klassikaal, in kleine groepjes of individueel.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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De leerlingen moeten goed begrijpen wat ze (gaan) doen. Zeker wanneer het gaat 

om producten die ‘in serie’ worden gemaakt, is het van belang dat de docent duidelijk 

laat zien welk doel de deelhandelingen hebben en welk eindproduct deze handelingen 

opleveren. De docent doet alle deelhandelingen duidelijk voor.

Tijdens het werk houdt de docent de leerlingen goed in de gaten en geeft hij extra 

instructie als dat nodig is. Langzamerhand kunnen leerlingen het werk steeds zelf-

standiger uitvoeren, zeker wanneer het gaat om terugkerende werkzaamheden. 

Dit versterkt het zelfvertrouwen van de leerling.

Het stimuleert en motiveert de leerling wanneer hij kan zien wat de uiteindelijke bestem-

ming van de producten is. Daarom zijn er scholen die de leerlingen meenemen wanneer 

de producten bij het opdrachtgevende bedrijf worden afgeleverd. Zo zien zij met eigen 

ogen waarvoor zij hebben gewerkt en wat er verder mee gebeurt.

5.4 Evaluatie en toetsing

Om de vorderingen van de leerlingen te volgen en de resultaten van de training vast te 

stellen, gebruiken scholen evaluatie-instrumenten, die zij zelf hebben ontwikkeld. Welke 

vaardigheden worden beoordeeld, is afhankelijk van het soort werkplaats en van de 

doelstellingen. De docent kent scores toe aan de verschillende vaardigheden door de 

leerling tijdens het werk te observeren. De toetsingsresultaten geven aan voor welke 

vaardigheden de leerling extra training nodig heeft en welke vaardigheden hij voldoende 

beheerst om extern stage te kunnen lopen.

Ten behoeve van een zorgvuldige evaluatie, is het nodig dat de school nauwkeurig 

formuleert welke vaardigheden de leerlingen zich in de werkplaats moeten eigen maken. 

Voor sectorgerichte werkplaatsen, formuleert de school - naast algemene arbeids-

vaardigheden - specifiek op de sector gerichte vaardigheden. 

Hoe vaak de vorderingen van leerlingen worden getoetst, is afhankelijk van de manier 

waarop de school de werkplaats gebruikt. Scholen die leerlingen een beperkt aantal 

dagen in de werkplaats laten werken, evalueren meestal uitsluitend aan het eind van die 

periode en stellen op basis daarvan vast of de leerling meer tijd in de werkplaats moet 

doorbrengen of op een andere manier extra moet worden getraind. Ook bij kortdurende 

interne stages wordt vaak uitsluitend aan het einde van de stage getoetst. Wanneer 

leerlingen langdurig, bijvoorbeeld een heel schooljaar, in een leerlingwerkplaats werken, 

ligt het voor de hand om de vorderingen regelmatig, bijvoorbeeld elke drie maanden, te 

toetsen. De school kan de training dan optimaal toesnijden op de individuele leerling.

Bijlage 4 bevat drie voorbeelden van evaluatiefomulieren. Het eerste formulier is ontwik-

keld voor de toetsing van de interne stage ‘Sanitair’ door de J.J. Boumanschool, het 

tweede formulier gebruikt Praktijkschool Hulst om de vorderingen te toetsen van leerlingen 

in het arbeidstrainingscentrum en het derde formulier is door de Rein Abrahamseschool 

ontwikkeld en wordt gebruikt om de werkhouding van leerlingen in beeld te brengen.
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Werkwijze leerlingwerkplaats

De school beschrijft de werkwijze van de leerlingwerkplaats in een werkplan 
of programma van eisen. Daarin worden onder andere de volgende onderwerpen 
uitgewerkt:

Algemene doelstelling
Specifieke doelstellingen
Inhoud van de leerstofonderdelen
Realisatie en organisatie
Didactische aanpak
Huisvesting en inrichting
Toetsing en evaluatie

Als bijlage 1 is het programma van eisen opgenomen van het arbeidstrainings-
centrum van Praktijkschool Hulst.

•

•

•

•

•

•

•
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6 HUISVESTING, LOGISTIEK EN FINANCIËN

De school kan ambitieuze doelstellingen en ideeën hebben, maar kan deze 

uitsluitend realiseren wanneer zij over voldoende ruimte en middelen beschikt. 

Huisvesting en financiën; het zijn onmisbare voorwaarden. Hoeveel ruimte heeft 

de school nodig en wat kost het om de leerlingwerkplaats draaiende te houden?

6.1 Huisvesting en inrichting

De school kan prachtige plannen maken voor leerlingwerkplaatsen, maar kan die ambi-

ties natuurlijk alleen realiseren wanneer zij over de vereiste ruimte(n) beschikt. Geschikte 

huisvesting is een zeer essentiële voorwaarde voor de opzet van een leerlingwerkplaats. 

Scholen hebben de ervaring dat het frustrerend is om een leerlingwerkplaats te starten 

wanneer de ruimte eigenlijk te klein is. De school kan dan maar beperkte orders 

uitvoeren, spullen staan in de weg, er is sprake van overlast en door dat alles wordt de 

motivatie van docenten en leerlingen er niet beter op.

Het is dan ook noodzakelijk dat de school beschikt over voldoende, geschikte ruimte. 

Ook de plaats van de leerlingwerkplaats binnen het gebouw is van belang. Het is bijvoor-

beeld niet praktisch wanneer materialen altijd naar de tweede of derde verdieping van het 

gebouw moeten worden gebracht. De begane grond heeft altijd de voorkeur. 

De huisvesting bepaalt de beperkingen en de mogelijkheden van de leerlingwerkplaats.

Veel scholen voor praktijkonderwijs huizen nog in het gebouw waar voorheen svo-mlk-

onderwijs werd verzorgd; een basisschoolgebouw dat in sommige gevallen enigszins is 

aangepast aan de nieuwe situatie. Het ene gebouw leent zich beter voor aanpassingen 

dan het andere gebouw en de ene gemeente is bereid meer te investeren dan de andere 

gemeente. Gevolg is dat niet alleen de omvang, maar ook de kwaliteit van de huisvesting 

van deze scholen flinke verschillen vertonen. Scholen die in de gelegenheid zijn een 

nieuw gebouw te laten bouwen, hebben beduidend meer mogelijkheden, omdat zij de 

vestiging van een leerlingwerkplaats kunnen integreren in de plannen. 

De genoemde soorten leerlingwerkplaatsen (hoofdstuk 4) stellen verschillende huis-

vestingseisen.

Arbeidstrainingscentrum in de school

In principe hoeft de school niet over veel extra ruimte te beschikken om een arbeids-

trainingscentrum te starten. Een ruim lokaal kan al voldoen, alhoewel de mogelijkheden 

dan wel beperkt zijn. Er kunnen uitsluitend kleine, eenvoudige producten worden ver-

vaardigd. De school moet er rekening mee houden dat zij ook opslagruimte nodig heeft 

voor materialen en gereedschappen die bij de opdrachten moeten worden verwerkt. Is de 

opslagruimte beperkt, dan kan de school bepaalde orders niet uitvoeren. 

•
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Verschillende werkplaatsen binnen de school

Voor deze variant heeft de school veel ruimte nodig, omdat de werkplaatsen in verschil-

lende ruimten zijn ondergebracht. Hoe groot de werkplaatsen moeten zijn, is afhankelijk 

van de werkzaamheden die in de werkplaatsen worden uitgevoerd (de werkrichting).  

Een fietsenreparatiewerkplaats vereist minder ruimte dan bijvoorbeeld een restaurant. 

Ook hier dient de school te beschikken over voldoende opslagruimte.

Interne stages

Hoewel het afhankelijk is van de aard van de interne stages, de school kan zonder 

veel extra ruimte eenvoudige interne stages ontwikkelen. In dit geval wordt immers het 

gebouw, de organisatie van de school zelf als leerlingwerkplaats gebruikt. Leerlingen 

werken mee in bijvoorbeeld het magazijn, de administratie of bij de schoonmaak, ruimtes 

die er al zijn. 

Arbeidstrainingscentrum buiten de school

Hiervoor geldt in wezen hetzelfde als voor de eerstgenoemde variant, al noemen scholen 

als groot voordeel van vestiging buiten het schoolgebouw, dat het eenvoudiger is om een 

wat grotere ruimte te vinden. De werkplaats biedt dan meer mogelijkheden. Er kunnen 

grootschaliger opdrachten en gevarieerde orders worden uitgevoerd. Ander voordeel is 

dat scholen zo’n ruimte samen met andere scholen kunnen huren, waardoor zij de kosten 

delen.

Externe groepstraining

Voor externe groepstraining heeft de school in principe geen extra ruimte nodig. 

De arbeidstraining heeft bij deze variant immers plaats op externe locaties.

De inrichting van een arbeidstrainingscentrum is in principe vrij eenvoudig. 

De basisinrichting bestaat uit werktafels, krukken en kasten of stellingen waarin 

materialen worden opgeborgen of producten die klaar zijn kunnen worden bewaard. 

De inrichting bepaalt  - net zoals de omvang van de ruimte - de grenzen van het soort 

orders dat de school kan uitvoeren. Een leerlingwerkplaats die is toegerust met bijvoor-

beeld werkbanken of bepaalde machines, kan een grotere variatie in orders aan dan een 

arbeidstrainingscentrum dat uitsluitend is voorzien van de basisinrichting.

Aan de inrichting van sectorgerichte leerlingwerkplaatsen moeten  - afhankelijk van de 

betreffende richting - meestal meer eisen worden gesteld. Zo staan er in een wasserij-

werkplaats bijvoorbeeld minimaal een wasmachine, strijkapparatuur, grote tafels en 

kasten. In een werkplaats waar het draait om houtbewerking, staat een werkbank en is 

het benodigde gereedschap aanwezig. Wat voor leerlingwerkplaats de school ook opzet, 

zij inventariseert van tevoren nauwkeurig welke voorzieningen er minimaal aanwezig 

moeten zijn. Wil de school producten van kwaliteit afleveren, dan moet zij beschikken 

over een goed geoutilleerde leerlingwerkplaats.

•

•

•

•
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6.2 Logistiek

Wanneer de school een order krijgt van een bedrijf, dienen zich altijd logistieke vraag-

stukken aan. De materialen moeten naar de school worden vervoerd, moeten ergens 

worden opgeslagen en de eindproducten, die eerst ergens in de school moeten worden 

bewaard, moeten na afloop van de klus weer worden teruggebracht naar het opdracht-

gevende bedrijf.

Bovendien heeft de school voor de uitvoering van bepaalde orders soms specifieke 

gereedschappen of machines nodig waarover zij zelf niet beschikt. In dat geval zal het 

bedrijf die moeten leveren.

Er zijn scholen die zelf zorgdragen voor het vervoer van gereedschappen, materialen en 

producten en die daarvoor een transportbus en/of een aanhangwagen hebben aange-

schaft. Dat brengt een verantwoordelijkheid met zich mee. De school moet ervoor zorgen 

dat spullen op tijd worden vervoerd, zodat het productieproces niet wordt vertraagd. 

Bovendien mogen de materialen bij het vervoeren niet beschadigen. Wanneer het gaat 

om zware, grote of veel materialen moet de school ook beschikken over een heftruck, 

een palletwagen en voldoende pallets.

Er zijn ook scholen die de verantwoordelijkheid voor het vervoer overlaten aan het bedrijf. 

In ieder geval is het nodig dat de school met het bedrijf altijd heldere afspraken maakt 

over het vervoer.

Scholen die externe groepstrainingen invoeren, moeten er rekening mee houden dat 

de leerlingen moeten worden vervoerd naar de instellingen waar de training wordt 

uitgevoerd. Er zijn scholen die hiervoor een busje hebben aangeschaft.

6.3 Financiën

Natuurlijk is de financiering van de leerlingwerkplaats een belangrijk punt van aandacht. 

De kosten van de leerlingwerkplaats zijn afhankelijk van het soort leerlingwerkplaats, 

van de omvang en van de intensiteit van het gebruik. Een richtlijn van de kosten is dan 

ook niet te geven. Aan externe groepstraining hangt een heel ander prijskaartje dan aan 

de inrichting van een aantal sectorgerichte leerlingwerkplaatsen. En een beperkt aantal 

eenvoudige interne stages kost minder dan de invoering van talrijke omvangrijke interne 

stages. Wanneer scholen gezamenlijk een arbeidstrainingscentrum buiten de school 

starten, kunnen zij de kosten delen.

De school maakt van tevoren een begroting en houdt daarbij rekening met de volgende 

kosten:

personeelskosten: acquisitie, organisatie en begeleiding;

exploitatiekosten: huur, verwarming, schoonmaak en onderhoud van de ruimte(n);

inrichtingskosten: basisinrichting van de werkplaats en vervoersmiddelen;

materiaalkosten: gereedschap, materialen en dergelijke;

vervoerskosten: benzine, onderhoud vervoersmiddelen;

administratieve kosten: telefoon, administratie en dergelijke.

•

•

•

•

•

•
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Het is moeilijk om van tevoren een inschatting te maken van de inkomsten die de leerling-

werkplaats zal opleveren. Scholen kunnen een vergoeding vragen van bedrijven, maar 

bedrijven zijn daartoe niet altijd bereid. Ook wanneer de school zelf producten maakt of 

diensten verleent, is van tevoren moeilijk vast te stellen hoeveel dat zal opleveren, tenzij 

de afzet van de producten van tevoren is geregeld. Na een aantal jaren ervaring kan de 

school wel een grove inschatting maken van de opbrengsten.

 

Belangrijke voorwaardelijke vragen

Hoeveel ruimte hebben we nodig en waar vinden we die?
Hoeveel opslagruimte hebben we nodig en waar vinden we die?
Hoe moet(en) de ruimte(n) worden ingericht en wat moeten we daarvoor  
aanschaffen?
Hoe gaan we de materialen vervoeren en wat moeten we daarvoor 
aanschaffen?
Hoeveel formatie hebben we nodig?
Wat zijn de vaste exploitatiekosten?
Wat kost de leerlingwerkplaats per jaar?

•

•

•

•

•
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7 ACQUISITIE EN SAMENWERKING MET BEDRIJVEN

Leerlingwerkplaatsen kunnen niet functioneren zonder werk. Dat werk verwerven 

scholen in de meeste gevallen - interne stages uitgezonderd - bij bedrijven in 

de omgeving van de school. Daarom investeren scholen in goede relaties met 

bedrijven in de regio. Acquisitie en onderhoud van de relaties zijn belangrijke 

aandachtspunten.

Scholen voor praktijkonderwijs kunnen niet zonder bedrijven in de regio. Leerlingen 

lopen immers externe stages bij bedrijven in de omgeving en het is de bedoeling dat zij 

daar een baan vinden na afloop van hun schoolperiode. Maar ook voor het functioneren 

van de leerlingwerkplaats is het noodzakelijk dat de school goede contacten heeft met 

bedrijven in de regio. 

7.1 Acquisitie

De school gaat op zoek naar geschikte werkzaamheden voor de leerlingwerkplaats. 

De school probeert een vaste groep opdrachtgevers te verwerven die regelmatig werk 

uitbesteden aan de leerlingwerkplaats. Allereerst inventariseert de school welke bedrijven 

in de regio in aanmerking komen voor zo’n samenwerking. Het moeten vanzelfsprekend 

bedrijven zijn die geschikt werk kunnen aanleveren. Het moet om werk gaan dat past 

bij het niveau van de leerlingen en het moet praktisch uitvoerbaar zijn om het werk ‘te 

verplaatsen’ naar de school.

Een actieve acquisitie is onmisbaar voor een goed functioneren van de leerlingwerk-

plaats. Het is belangrijk dat de school een vertrouwensrelatie met de bedrijven opbouwt 

en dat er goede, bij voorkeur vaste, afspraken worden gemaakt. De school kan daarvoor 

een aquisiteur aanstellen, die een vast aantal acquisitie-uren krijgt toebedeeld. Veel 

scholen laten de acquisitie uitvoeren door de stagedocenten. Zij kennen de bedrijven 

immers goed en komen er regelmatig wanneer leerlingen er stage lopen. 

School en bedrijf kunnen de afspraken vastleggen in een samenwerkingsovereenkomst 

of convenant. Er zijn ook scholen die hier bewust niet voor kiezen. Zij pleiten voor een 

‘informele’ relatie met de bedrijven en vinden dat ‘contracten’ daar niet bij passen. 

Volgens deze scholen wordt het succes van de samenwerking niet zozeer bepaald door 

‘het vastleggen van afspraken’, maar in de eerste plaats door een prettige, informele 

omgang. Wanneer daarvan sprake is, zo stellen deze scholen, komen beide partijen de 

(mondelinge) afspraken na. Daarnaast benadrukken veel scholen dat het in dit kader heel 

belangrijk is dat de school kwalitatief goed werk aflevert.

Of de school de afspraken wel of niet op papier vastlegt, bij de acquisitie zijn de volgende 

aandachtspunten van belang.
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Gevarieerd werk

De training in de leerlingwerkplaats is het meest effectief wanneer de leerlingen zoveel 

mogelijk gevarieerde werkzaamheden kunnen uitvoeren. Daarom is de acquisitie 

erop gericht een klantenbestand op te bouwen met verschillende soorten bedrijven 

en/of samenwerking tot stand te brengen met bedrijven die gevarieerd werk kunnen 

aanleveren.

Continuïteit

Om continuïteit van de leerlingwerkplaats zoveel mogelijk te garanderen, probeert de 

aquisiteur met de bedrijven af te spreken dat zij regelmatig werk aan de school leveren. 

Omdat bedrijven afhankelijk zijn van de conjunctuur, moet de school zich realiseren dat 

dit soort afspraken relatief zijn. Als het bedrijf geen of weinig werk heeft, geldt dat ook 

voor de leerlingwerkplaats. Ten behoeve van de continuïteit streeft de school daarom 

naar samenwerking met meerdere bedrijven. Bovendien kan de school zelf productie-

lijnen opzetten om periodes met weinig werk te overbruggen.

Verwachtingen

Het is belangrijk dat bedrijven goed weten met wat voor partner zij in zee gaan en wat 

zij daarvan wel en niet kunnen verwachten. Al kiest de school in de werkplaats voor een 

bedrijfsmatige aanpak, het bedrijf gaat een relatie aan met een school en niet met een 

bedrijf. De school informeert het bedrijf daarom zorgvuldig over de doelstellingen van de 

leerlingwerkplaats en maakt duidelijk aan welke eisen zij wel en niet kan voldoen. Veel 

scholen benadrukken bijvoorbeeld dat het niet gewenst is dat er tijdsdruk op de productie 

ligt. Het is van belang dat bedrijven daarvan op de hoogte zijn en daarmee rekening 

kunnen houden in hun bedrijfsvoering.

Om de bedrijven goed te informeren, kan de school de bedrijven (individueel of samen) 

op school uitnodigen voor een informatiebijeenkomst. De bedrijven krijgen informatie over 

de school, kunnen de school en de werkplaats(en) bekijken en adviezen geven over de 

inrichting en de werkwijze.

Creativiteit

Met wat creativiteit kunnen scholen ook buiten het bedrijfsleven samenwerkingspartners 

vinden ten behoeve van de leerlingwerkplaats. Voor externe groepstraining werken 

scholen bijvoorbeeld samen met verzorgingstehuizen, met de gemeente of met basis-

scholen. Voor een fietsreparatiewerkplaats wordt samengewerkt met de politie en voor 

een schoolrestaurant met de buurt. Er is meer dan ‘het bedrijfsleven’.

Ondersteuningsmogelijkheden

De acquisiteur onderzoekt in hoeverre het bedrijf bereid en in staat is om de school te 

ondersteunen, bijvoorbeeld bij technische aspecten van het werk, bij de begeleiding van 

het personeel in de werkplaats of door mee te investeren in specifieke gereedschappen 

of machines voor de werkplaats.

•

•

•

•

•
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Vervoer

De acquisiteur maakt duidelijke afspraken met het bedrijf over het vervoer van de mate-

rialen en gereedschappen die nodig zijn voor de uitvoering van de order. Ook maakt hij 

afspraken over aansprakelijkheid in verband met mogelijke beschadiging van materialen.

Vergoeding

De acquisiteur onderzoekt of het bedrijf bereid is een vergoeding te betalen voor het werk 

dat de school uitvoert en maakt hierover per order afspraken. De ervaringen hiermee 

zijn divers. Sommige bedrijven zijn wel en andere zijn niet bereid om te betalen voor 

de diensten. Ook zijn scholen zelf soms huiverig om een vergoeding te vragen voor het 

werk. Zij beschouwen de samenwerking op zich al als een win-winsituatie: de school 

krijgt werk voor haar leerlingwerkplaats en het bedrijf heeft gelegenheid om werk gratis 

uit te besteden. De school kan het bedrijf ook vragen op een andere manier een tegen-

prestatie te leveren, bijvoorbeeld door ruimte of vervoersmiddelen ter beschikking te 

stellen of mee te betalen aan machines of gereedschappen.

7.2 Samenwerking

De samenwerking met bedrijven omvat meer dan acquisitie alleen. Het is zaak dat de 

school ervoor zorgt dat zij de relaties met de bedrijven instandhoudt en intensiveert. 

De school is er immers op uit dat de bedrijven ‘terug blijven komen’. Het belangrijkste 

aspect in dit verband is de kwaliteit van de diensten die de school levert. De producten 

die in de werkplaats worden gemaakt moeten aan de kwaliteitseisen van het bedrijf 

voldoen. 

Daarnaast is het belangrijk dat de school haar afspraken nakomt en direct contact 

opneemt met het bedrijf wanneer dat niet blijkt te lukken of wanneer er problemen zijn. 

Een open communicatie met bedrijven bevordert de samenwerking.

Acquisitie

Gevarieerde werkzaamheden zoeken
Zorgen voor continuïteit
Verwachtingen expliciet benoemen
Ondersteuningsmogelijkheden onderzoeken
Afspraken maken over vervoer, levertijd en vergoeding
Afspraken vastleggen in een samenwerkingsovereenkomst
De relatie onderhouden

•

•

•
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8 PERSONEEL

Leidinggeven aan leerlingen die in een leerlingwerkplaats werken, is iets anders 

dan traditioneel lesgeven. De school staat stil bij de vraag over welke competenties 

docenten moeten beschikken en welke docenten zij het beste kan inzetten in de 

leerlingwerkplaats.

De invoering van een leerlingwerkplaats brengt heel wat teweeg in een school. 

Niet alleen in organisatorische zin - er moet een heleboel worden geregeld - maar ook 

binnen het team kan het idee beweging en onrust teweegbrengen. Het plan roept vragen 

en soms onzekerheid op. Wat betekent het voor mijn lessen? En voor het rooster? 

Is het wel haalbaar? Past dit wel bij onderwijs? Zijn we tegenover het bedrijfsleven niet 

concurrerend bezig? Zijn wij of ben ik wel in staat om zo’n werkplaats te draaien? We zijn 

toch opgeleid als leerkracht en niet als bedrijfsleider?

Scholen benadrukken allereerst dat het van groot belang is dat er binnen het team een 

draagvlak is voor dit arbeidstrainingsconcept. Het docententeam moet de visie die aan 

de leerlingwerkplaats ten grondslag ligt onderschrijven en er moeten voldoende docenten 

enthousiast zijn over het idee. In hoofdstuk 1 is een aantal activiteiten genoemd waardoor 

de school het interne draagvlak kan vergroten.

8.1 Deskundigheid

Maar ook wordt het functioneren van de leerlingwerkplaats bepaald door de kwaliteit 

en deskundigheid van de docenten die leidinggeven aan de werkplaats. Een opleiding 

of scholing voor ‘leerlingwerkplaatsbegeleider’ of ‘arbeidstrainer’ bestaat niet. Scholen 

zullen in eerste instantie moeten bekijken welke docenten van het team het meest 

geschikt zijn voor deze taak.

Maar wanneer is een docent geschikt? Veel scholen stellen dat deze docenten in de 

eerste plaats enthousiast moeten zijn over de werkwijze. Naast enthousiasme, moeten 

deze docenten beschikken over de didactische de pedagogische kwaliteiten die je van 

elke docent in het praktijkonderwijs verwacht. Zij moeten hart hebben voor de leer-

lingen, weten hoe deze leerlingen leren en over de didactische kennis en vaardigheden 

beschikken om hen daarbij te begeleiden.

Om een goede arbeidstraining te kunnen geven, is het daarnaast van belang dat de 

docent kennis heeft van de wijze waarop er in bedrijven wordt gewerkt, van de omgangs-

vormen en codes die daar gebruikelijk zijn en van de eisen die aan werknemers op dit 

niveau worden gesteld. Daarom werken er bij voorkeur docenten in de werkplaats, die in 

een bedrijf hebben gewerkt of die als stagebegeleider veel in bedrijven komen.

Voor sectorgerichte werkplaatsen is het gewenst dat de docent ook kennis heeft van het 

betreffende vakgebied. Scholen zetten in deze werkplaatsen bij voorkeur vakdocenten of 

technisch assistenten in, die werkervaring hebben opgedaan in de betreffende sector.
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Ook doen scholen in het kader van deskundigheidsbevordering wel eens een beroep op 

bedrijven die regelmatig orders leveren voor de werkplaats. Het bedrijf geeft bijvoorbeeld 

eerst een vakgerichte instructie of scholing aan de docenten voordat een bepaald product 

in de leerlingwerkplaats in productie wordt genomen. 

8.2 Rol van de docent

Scholen benadrukken dat de rol van de docent in de leerlingwerkplaats - en volgens 

velen ook in het praktijkonderwijs in het algemeen - een andere is dan in het traditionele 

onderwijs. Hij is niet zozeer docent - iemand die doceert en kennis overdraagt - maar veel 

meer de begeleider of coach van zijn leerlingen. Hij brengt de leerlingen in de leerling-

werkplaats vaardigheden bij door hen een opdracht en instructie te geven, samen met de 

leerling te reflecteren op het leerproces en het product en feedback te geven op de wijze 

waarop de leerlingen de opdracht uitvoeren.

Professionalisering leerlingwerkplaats

De school werkt aan de professionalisering van de leerlingwerkplaats door:
te werken aan het draagvlak binnen de school;
te werken aan de professionalisering van docenten;
stagedocenten in te zetten;
docenten/assistenten in te zetten die werkervaring hebben in bedrijven;
docenten toe te rusten voor hun rol als begeleider/coach.

•

•

•

•

•
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9 PLANNING

Omdat de vorm en de omvang van leerlingwerkplaatsen enorm varieert, is het niet 

mogelijk aan te geven hoeveel tijd het kost om een werkplaats op te zetten. In het 

algemeen geldt dat de opzet van een leerlingwerkplaats niet iets is dat je ‘er even 

bij’ kunt doen. De school zal faciliteiten en tijd moeten reserveren. Ervaren scholen 

adviseren om klein te beginnen en te werken met een realistische planning.

9.1 Klein beginnen

Het is afhankelijk van het soort leerlingwerkplaats en van de omvang ervan hoeveel tijd 

het kost om de werkplaats op te zetten. Een arbeidstrainingscentrum in de school kan 

in principe in een jaar tijd worden opgezet, terwijl de opzet van meerdere sectorgerichte 

leerlingwerkplaatsen vele jaren tijd in beslag neemt.

Het is van belang dat mensen tijd hebben om de leerlingwerkplaats op te zetten. 

Het is niet iets dat je er ‘even bij kunt doen’. Mensen die de kar trekken, moeten  

daarvoor gefaciliteerd zijn.

Of het nu gaat om een arbeidstrainingscentrum, meerdere leerlingwerkplaatsen, interne 

stages of externe groepstraining, de ervaringen maken duidelijk dat het raadzaam is om 

kleinschalig en eenvoudig te beginnen, bijvoorbeeld één dagdeel in de week en met één 

werkplaats of met één interne stage. De school houdt goed in de gaten of er zich knel-

punten aandienen en organiseert zeer regelmatig evaluaties met de betrokkenen. 

Zo creëert de school mogelijkheden om werkwijzen uit te proberen en bij te stellen. 

Bij latere uitbreidingen kan de school profiteren van die ervaringen. De opzet van een 

leerlingwerkplaats is altijd een groeiproces, zo benadrukken veel scholen.

9.2 Realistische planning 

In hoofdstuk 1 is benadrukt dat het van belang is om de opzet van de werkplaats 

planmatig aan te pakken. Deze brochure beschrijft onderwerpen die in dat plan aan de 

orde moeten komen. Daarbij hoort ook het maken van een realistische planning en een 

taakverdeling. Wie doet wat en wanneer moet het klaar zijn? De school kan de planning 

maken aan de hand van de volgende vragen en legt de afspraken vast.

Planning van de opzet 

Welke stappen moeten we nemen?
Hoe plannen we die stappen in de tijd?
Welke taken vloeien uit de stappen voort?
Wie neemt welke taak op zich?
Wanneer is de taak klaar?
Wanneer evalueren we het verloop?

•

•

•

•

•

•
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10 TIPS

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

kader van het ESF-project ‘Praktijkonderwijs werkt door…’ leerlingwerkplaatsen hebben 

opgezet. Uit hun ervaringen destilleren we tien tips voor scholen die het voornemen 

hebben om een leerlingwerkplaats te gaan opzetten.

Visie ontwikkelen

Ontwikkel een visie op arbeidstraining. Stel met elkaar vast waarom een leerling-

werkplaats in het praktijkonderwijs niet mag ontbreken. Een duidelijke visie is de basis 

voor een succesvolle leerlingwerkplaats.

Draagvlak verbreden

Probeer zoveel mogelijk medestanders te krijgen voor het idee. Intern én extern. 

Geef veel ruchtbaarheid aan de plannen en betrek er zoveel mogelijk betrokkenen 

bij. Onderzoek of het mogelijk/gewenst is om samen met andere scholen een leerling-

werkplaats te realiseren. Start met een groep docenten die razend enthousiast zijn over 

het concept van de leerlingwerkplaats en geef hen faciliteiten om plannen uit te werken.

Profiteren van ervaringen

Ga kijken bij scholen die al een leerlingwerkplaats hebben. Bekijk verschillende soorten 

leerlingwerkplaatsen. Praat met mensen die er ervaring mee hebben opgedaan en 

profiteer daarvan.

Klein beginnen

Begin kleinschalig en evalueer zorgvuldig. De opzet van een leerlingwerkplaats is een 

groeiproces.

Interne deskundigheid gebruiken

Betrek in ieder geval de stagedocenten bij de leerlingwerkplaats. Zij hebben veel 

contacten met de bedrijven in de regio, weten wat de behoeften van bedrijven zijn en 

hoe het er in z’n werk gaat.

Acquisitie faciliteren

Besteed veel aandacht aan de acquisitie, onderzoek wie het meest geschikt is om de 

acquisitie uit te voeren en faciliteer de acquisiteur.

Afwisselend werk

Streef naar zoveel mogelijk afwisseling in het werk dat leerlingen in de werkplaats 

uitvoeren.

Afspraken met bedrijven

Maak duidelijke afspraken met bedrijven en streef ernaar deze vast te leggen. Onderzoek 

of het bedrijf een vergoeding wil betalen of op een andere manier iets kan bijdragen. 

Zorg ervoor dat de school de afspraken altijd nakomt.
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Leerlingen leren

Boots de situatie in bedrijven zo goed mogelijk na, werk bedrijfsmatig in de werkplaatsen, 

maar houd altijd voor ogen dat het om een leerproces gaat. 

Kostenplaatje

Maak een realistische begroting voor de leerlingwerkplaats en houd ook rekening met 

de kosten op termijn. Wanneer de werkplaats met subsidie wordt opgezet, houd er dan 

rekening mee dat deze (later) ook moet kunnen draaien zonder subsidie.
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WEBSITES, ADRESSEN EN MATERIALEN

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

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

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

themakring.

PrOmotie, Uitgeverij Edu Actief, Meppel

Lesmaterialen, speciaal ontwikkeld voor het praktijkonderwijs.

Er zijn lesmaterialen ontwikkeld voor vijf leerllijnen:

Nederlands

Rekenen en wiskunde

Informatiekunde

Praktijk en loopbaan

Cultuur en maatschappij

De materialen zijn te bestellen via www.eduactief.nl.

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

lesmaterialen

SVA-trajecten, KPC Groep, ‘s-Hertogenbosch

In het kader van arbeidsvoorbereiding heeft KPC Groep materialen ontwikkeld voor:

Beheren van het schoolmagazijn

Detailmedewerker

Heftruckbestuurder

Machinale houtbewerking en banktimmeren

Onderhoud plantsoen

Schoonmaken in de groothuishouding

Schoonmaken met microvezelmaterialen

Werk aan de winkel

Werken in de keuken

Werken in de kinderopvang

Werken in de zorg

Werken in de textiel

De materialen zijn te bestellen bij KPC Groep, afdeling Verkoop, telefoon 073 - 624 73 54, 

of via de website www.kpcgroep.nl.

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

lesmaterialen.

Leerlingwerkplaatsen in het praktijkonderwijs, Praktijkschool Hulst, Hulst

Praktijkschool Hulst heeft haar ervaringen met vijf leerlingwerkplaatsen vastgelegd in 

deze map. De leerlingwerkplaatsen zijn gekoppeld aan de volgende praktijkvakken:

Mechanische techniek

Consumptieve techniek

Bouwtechniek

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Verzorging

Arbeidstraining

De map bevat tevens de vijf programma’s van eisen van deze vakken.

De map is te bestellen bij Praktijkschool Hulst, telefoon 0114 - 31 21 32.

Stage en Werk, J.J. Boumanschool, Dokkum

De J.J. Boumanschool heeft pakketten samengesteld met materialen voor negen interne 

stages. De mappen bevatten twee stageboekjes en opdrachten die leerlingen kunnen 

uitvoeren tijdens de interne stage. Bij sommige mappen behoort een cd-rom. 

Er zijn mappen voor de volgende interne stages:

De voorbereiding

Koffie en thee

Soep

De huishouding

Sanitair

Interieur

Receptie

Magazijn

Boodschappen

Catering

De mappen zijn te bestellen bij de J.J. Boumanschool, telefoon 0519 - 29 41 37.

Meer informatie over de mappen is te vinden op www.jjboumanschool.nl.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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BIJLAGEN

De volgende bijlagen zijn opgenomen:

Bijlage 1 - Programma van eisen arbeidstraining 

 Praktijkschool Hulst, Hulst

Bijlage 2 - Beschrijving van de interne stage ‘Koffie en thee’  

J.J. Boumanschool, Dokkum 

Bijlage 3 - Functiebeschrijving acquisiteur  

Rein Abrahamseschool, Alkmaar 

Bijlage 4

Formulier toetsing van de interne stage ‘Sanitair’  

J.J. Boumanschool, Dokkum

Toetsingsformulier arbeidstraining  

Praktijkschool Hulst, Hulst

Toetsingsformulier werkhouding arbeidstraining 

Rein Abrahamseschool, Alkmaar

Bijlage 5 - Overzicht schoolprojecten per thema, start per 2000, 2001, 2002 en 2003

•

•

•

•

a

b

c

•
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Bijlage 1 - Programma van eisen arbeidstraining (Praktijkschool 
Hulst, Hulst)
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Vervolg bijlage 1



Praktijkonderwijs werkt door... / Thema 3 - Leerlingwerkplaatsen 47

Vervolg bijlage 1
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Vervolg bijlage 1
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Vervolg bijlage 1
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Vervolg bijlage 1
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Vervolg bijlage 1
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Vervolg bijlage 1
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Bijlage 2 - Beschrijving van de interne stage ‘Koffie en thee’  
(J.J. Boumanschool, Dokkum)
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Bijlage 3 - Functiebeschrijving acquisiteur (Rein Abrahamseschool, 
Alkmaar)
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Vervolg bijlage 3
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Bijlage 4a - Formulier toetsing van de interne stage ‘Sanitair’  
(J.J. Boumanschool, Dokkum)
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Bijlage 4b - Toetsingsformulier arbeidstraining (Praktijkschool Hulst, 
Hulst)
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Vervolg bijlage 4b
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Vervolg bijlage 4b
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Vervolg bijlage 4b



Praktijkonderwijs werkt door... / Thema 3 - Leerlingwerkplaatsen 63

Bijlage 4c - Toetsingsformulier werkhouding arbeidstraining  
(Rein Abrahamseschool, Alkmaar)



Vervolg bijlage 4c
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Bijlage 4 - Overzicht schoolprojecten per thema, start per 2000, 2001, 
2002 en 2003

2000

1 Arbeidskundig onderzoek

Praktijkschool De Wissel, Goes

Rechterenschool, Meppel

SVO Choisyschool, Zeist

2 Netwerkvorming in relatie tot arbeidsintegratie

Carmel College Salland, afdeling Praktijkonderwijs, Raalte

Praktijkschool De Wissel, Goes

Rechterenschool, Meppel

SVO ‘t Heetveld, Almelo

3 Leerlingwerkplaatsen

De Sprong, Terneuzen

Praktijkschool De Loods, Zutphen

Praktijkschool De Wissel, Goes

Praktijkschool Hulst, Hulst

SVO Choisyschool, Zeist

SVO ‘t Heetveld, Almelo

4 Branchegerichte cursussen voor leerlingen

Carmel College Salland, afdeling Praktijkonderwijs, Raalte

De Sprong, Terneuzen

Praktijkschool De Wissel, Goes

Rechterenschool, Meppel

SVO ‘t Heetveld, Almelo

5 Informatietechnologische programma’s

Roelof van Echten College, Hoogeveen

6 Scholingsprogramma’s arbeidsintegratie voor docenten

De Sprong, Terneuzen

Praktijkschool De Wissel, Goes

Praktijkschool Hulst, Hulst

SVO Choisyschool, Zeist

SVO De Hoeksteen, Hardenberg

SVO De Maat, Ommen

SVO De Nieuwe Veste, Coevorden

SVO Het Kwartiers, Zwolle
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2001

1 Arbeidskundig onderzoek

‘t Genseler, Hengelo

Praktijkschool De Wissel, Goes

SVO ‘t Heetveld, Almelo

2 Netwerkvorming in relatie tot arbeidsintegratie

Carmel College Salland, afdeling Praktijkonderwijs, Raalte

De Sprong, Terneuzen

‘t Genseler, Hengelo

Praktijkschool De Wissel, Goes

Praktijkschool Hulst, Hulst

Rechterenschool, Meppel

Roelof van Echten College, Hoogeveen

SVO ‘t Heetveld, Almelo

3 Leerlingwerkplaatsen

Carmel College Salland, afdeling Praktijkonderwijs, Raalte

De Sprong, Terneuzen

‘t Genseler, Hengelo

Praktijkschool De Wissel, Goes

Praktijkschool Hulst, Hulst

SVO ‘t Heetveld, Almelo

Twents Carmel College, afdeling Praktijkonderwijs, Oldenzaal

4 Branchegerichte cursussen voor leerlingen

Carmel College Salland, afdeling Praktijkonderwijs, Raalte

De Sprong, Terneuzen

‘t Genseler, Hengelo

Praktijkschool De Wissel, Goes

Rechterenschool, Meppel

Roelof van Echten College, Hoogeveen

SVO ‘t Heetveld, Almelo

Twents Carmel College, afdeling Praktijkonderwijs, Oldenzaal

6 Scholingsprogramma’s arbeidsintegratie voor docenten

De Sprong, Terneuzen

Praktijkschool De Wissel, Goes

SVO De Hoeksteen, Hardenberg

SVO De Maat, Ommen

SVO ‘t Heetveld, Almelo

SVO Het Kwartiers, Zwolle
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2002

1 Arbeidskundig onderzoek

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

2 Netwerkvorming in relatie tot arbeidsintegratie

Carmel College Salland, afdeling Praktijkonderwijs, Raalte

De Bolster PrO, Groningen

De Hoeksteen, Hardenberg

De Regenboog, Boxtel

De Sprong, Terneuzen

De St. Jansschool, Schijndel

De Wissel, Enschede

De Zuiderpoort, Sneek

Fioretti College, afdeling Praktijkonderwijs, Veghel

Gomarus College, afdeling Praktijkonderwijs, Groningen

Noorderpoortcollege, Groningen

Praktijkschool Bladel, Bladel

Praktijkschool De Loods, Zutphen

Praktijkschool De Wissel, Goes

Praktijkschool Hulst, Hulst

Praktijkschool Westfriesland, Hoorn

Rechterenschool, Meppel

Roelof van Echten College, Hoogeveen

RSG De Borgen, Leek

Star Numanschool, Groningen

Titus Brandsma, school voor praktijkonderwijs, Enschede

3 Leerlingwerkplaatsen

Carmel College Salland, afdeling Praktijkonderwijs, Raalte

CSG Reggesteyn, afdeling Praktijkonderwijs, Nijverdal

De Bolster PrO, Groningen

De Boog, Zwolle

De Hoeksteen, Hardenberg

De Wheemergaarden, Neede

De Wissel, Enschede

De Zuiderpoort, Sneek

‘t Genseler, Hengelo
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Gomarus College, afdelding Praktijkonderwijs, Groningen

J.J.Boumanschool, Dokkum

Noorderpoortcollege, Groningen

Praktijkschool Bladel, Bladel

Praktijkschool De Loods, Zutphen

Praktijkschool De Polsstok, Alkmaar

Praktijkschool De Wissel, Goes

Praktijkschool Hulst, Hulst

Praktijkschool Rotterdam, Rotterdam

Praktijkschool Westfriesland, Hoorn

Rein Abrahamseschool, Alkmaar

Roelof van Echten College, Hoogeveen

Rozengaarde, Doetinchem

RSG De Borgen, Leek

School voor praktijkonderwijs, Leiden

Star Numanschool, Groningen

SVO De Maat, Ommen

SVO ‘t Heetveld, Almelo

Titus Brandsma, school voor praktijkonderwijs, Enschede

Twents Carmel College, afdeling Praktijkonderwijs, Oldenzaal

4 Branchegerichte cursussen voor leerlingen

Carmel College Salland, afdeling Praktijkonderwijs, Raalte

CSG Reggesteyn, afdeling Praktijkonderwijs, Nijverdal

De Hoeksteen, Hardenberg

De Sprong, Terneuzen

De Wheemergaarden, Neede

De Wissel, Enschede

De Zuiderpoort, Sneek

‘t Genseler, Hengelo

J.J.Boumanschool, Dokkum

Noorderpoortcollege, Groningen

Praktijkschool De Wissel, Goes

Praktijkschool Rotterdam, Rotterdam

Praktijkschool Westfriesland, Hoorn

Rechterenschool, Meppel

Rein Abrahamseschool, Alkmaar

Rozengaarde, Doetinchem

School voor praktijkonderwijs, Leiden

SVO De Maat, Ommen

SVO ‘t Heetveld, Almelo

Titus Brandsma, school voor praktijkonderwijs, Enschede

Twents Carmel College, afdeling Praktijkonderwijs, Oldenzaal
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5 Informatietechnologische programma’s

De Regenboog, Boxtel

De St. Jansschool, Schijndel

Fioretti College, afdeling Praktijkonderwijs, Veghel

Noorderpoortcollege, Groningen

Rein Abrahamseschool, Alkmaar

SVO De Maat, Ommen

Twents Carmel College, afdeling Praktijkonderwijs, Oldenzaal

6 Scholingsprogramma’s arbeidsintegratie voor docenten

CSG Reggesteyn, afdeling Praktijkonderwijs, Nijverdal

De Bolster PrO, Groningen

De Boog, Zwolle

De Hoeksteen, Hardenberg

De Regenboog, Boxtel

De Sprong, Terneuzen

De St. Jansschool, Schijndel

De Wheemergaarden, Neede

De Wissel, Enschede

Fioretti College, afdeling Praktijkonderwijs, Veghel

Gomarus College, afdeling Praktijkonderwijs, Groningen

Het Bolwerk, Middelburg

J.J.Boumanschool, Dokkum

Noorderpoortcollege, Groningen

Praktijkschool Bladel, Bladel

Praktijkschool De Wissel, Goes

Praktijkschool Rotterdam, Rotterdam

Roelof van Echten College, Hoogeveen

RSG De Borgen, Leek

School voor praktijkonderwijs, Leiden

Star Numanschool, Groningen

Titus Brandsma, school voor praktijkonderwijs, Enschede

7 Naschoolse begeleiding

Carmel College Salland, afdeling Praktijkonderwijs, Raalte

De Boog, Zwolle

De Hoeksteen, Hardenberg

De Sprong, Terneuzen

De Wissel, Enschede

De Zuiderpoort, Sneek

Gomarus College, afdeling Praktijkonderwijs, Groningen

J.J.Boumanschool, Dokkum

Noorderpoortcollege, Groningen

Praktijkschool De Loods, Zutphen

Praktijkschool De Wissel, Goes

Praktijkschool Hulst, Hulst
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Praktijkschool Rotterdam, Rotterdam

Praktijkschool Westfriesland, Hoorn

Rechterenschool, Meppel

Rein Abrahamseschool, Alkmaar

Roelof van Echten College, Hoogeveen

Rozengaarde, Doetinchem

RSG De Borgen, Leek

Star Numanschool, Groningen

SVO De Maat, Ommen

SVO ‘t Heetveld, Almelo

Titus Brandsma, school voor praktijkonderwijs, Enschede

Twents Carmel College, afdeling Praktijkonderwijs, Oldenzaal
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2003

1 Arbeidskundig onderzoek

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

Praktijkschool Rotterdam, Rotterdam

Rozengaarde, Doetinchem

School voor praktijkonderwijs, Leiden

Titus Brandsma, school voor praktijkonderwijs, Enschede

2 Netwerkvorming in relatie tot arbeidsintegratie

De Baanbreker, IJsselstein

De Bolster PrO, Groningen

De Compagnie SVO, Heerenveen

De Rotonde PrO, Emmeloord

De Wissel, Enschede

Dr. Aletta Jacobs College, Hoogezand

‘t Genseler, Hengelo

Gomarus College, afdeling Praktijkonderwijs, Groningen

Noorderpoortcollege, Groningen

Piter Jelles de Brege, afdeling Praktijkonderwijs, Leeuwarden

Praktijkschool De Rijn, Katwijk

Praktijkschool De Venen, Drachten

Praktijkschool De Wissel, Goes

Praktijkschool Rotterdam, Rotterdam

Rechterenschool, Meppel

Roelof van Echten College, Hoogeveen

RSG De Borgen, Leek

RSG Steenwijk, Steenwijk

Star Numanschool, Groningen

Twents Carmel College, afdeling Praktijkonderwijs, Oldenzaal

3 Leerlingwerkplaatsen

Carmel College Salland, afdeling Praktijkonderwijs, Raalte

CSG Reggesteyn, afdeling Praktijkonderwijs, Nijverdal

De Baanbreker, IJsselstein

De Compagnie SVO, Heerenveen

De Hoeksteen, Hardenberg
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De Rotonde PrO, Emmeloord

De Sprong, Terneuzen

De Steiger, Lelystad

De Tender, Dieren

De Wheemergaarden, Neede

De Wissel, Enschede

Esloo Praktijkonderwijs, Den Haag

‘t Genseler, Hengelo

Noorderpoortcollege, Groningen

Pius X College, afdeling Praktijkonderwijs, Bladel

Praktijkschool De Brug, Assendelft

Praktijkschool De Loods, Zutphen

Praktijkschool De Rijn, Katwijk

Praktijkschool De Wissel, Goes

Praktijkschool Rotterdam, Rotterdam

Praktijkschool Westfriesland, Hoorn

Roelof van Echten College, Hoogeveen

Rozengaarde, Doetinchem

School voor praktijkonderwijs, Leiden

Star Numanschool, Groningen

SVO De Maat, Ommen

SVO ‘t Heetveld, Almelo

Titus Brandsma, school voor praktijkonderwijs, Enschede

Twents Carmel College, afdeling Praktijkonderwijs, Oldenzaal

4 Branchegerichte cursussen voor leerlingen

Carmel College Salland, afdeling Praktijkonderwijs, Raalte

CSG Reggesteyn, afdeling Praktijkonderwijs, Nijverdal

De Baanbreker, IJsselstein

De Bolster Pro, Groningen

De Compagnie SVO, Heerenveen

De Hoeksteen, Hardenberg

De Rotonde PrO, Emmeloord

De Sprong, Terneuzen

De Steiger, Lelystad

De Tender, Dieren

De Wheemergaarden, Neede

De Wissel, Enschede

Dr. Aletta Jacobs College, Hoogezand

Esloo Praktijkonderwijs, Den Haag

‘t Genseler, Hengelo

Gomarus College, afdeling Praktijkonderwijs, Groningen

Noorderpoortcollege, Groningen

Piter Jelles de Brege, afdeling Praktijkonderwijs, Leeuwarden

Praktijkschool De Brug, Assendelft

Praktijkschool De Loods, Zutphen
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Praktijkschool De Venen, Drachten

Praktijkschool De Wissel, Goes

Praktijkschool Hulst, Hulst

Praktijkschool Westfriesland, Hoorn

Rechterenschool, Meppel

Rozengaarde, Doetinchem

RSG De Borgen, Leek

RSG Steenwijk, Steenwijk

School voor praktijkonderwijs, Leiden

Star Numanschool, Groningen

SVO ‘t Heetveld, Almelo

Titus Brandsma, school voor praktijkonderwijs, Enschede

Twents Carmel College, afdeling Praktijkonderwijs, Oldenzaal

5 Informatietechnologische programma’s

De Wissel, Enschede

Noorderpoortcollege, Groningen

Praktijkschool Westfriesland, Hoorn

Twents Carmel College, afdeling Praktijkonderwijs, Oldenzaal

6 Scholingsprogramma’s arbeidsintegratie voor docenten

CSG Reggesteyn, afdeling Praktijkonderwijs, Nijverdal

De Bolster PrO, Groningen

De Rotonde PrO,Emmeloord

De Wheemergaarden, Neede

De Wissel, Enschede

‘t Genseler, Hengelo

Noorderpoortcollege, Groningen

Piter Jelles de Brege, afdeling Praktijkonderwijs, Leeuwarden

Praktijkschool De Loods, Zutphen

Praktijkschool De Venen, Drachten

Praktijkschool De Wissel, Goes

Praktijkschool Westfriesland, Hoorn

Rechterenschool, Meppel

Roelof van Echten College, Hoogeveen

SVO ‘t Heetveld, Almelo

Titus Brandsma, school voor praktijkonderwijs,Enschede

7 Naschoolse begeleiding

Carmel College Salland, afdeling Praktijkonderwijs, Raalte

De Baanbreker, IJsselstein

De Bolster PrO, Groningen

De Compagnie SVO, Heerenveen

De Hoeksteen, Hardenberg

De Rotonde PrO, Emmeloord

De Sprong, Terneuzen
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De Steiger, Lelystad

De Tender, Dieren

De Wheemergaarden, Neede

De Wissel, Enschede

Dr. Aletta Jacobs College, Hoogezand

Esloo Praktijkonderwijs, Den Haag

‘t Genseler, Hengelo

Gomarus College, afdeling Praktijkonderwijs, Groningen

Noorderpoortcollege, Groningen

Piter Jelles de Brege, afdeling Praktijkonderwijs, Leeuwarden

Praktijkschool De Brug, Assendelft

Praktijkschool De Loods, Zutphen

Praktijkschool De Rijn, Katwijk

Praktijkschool De Venen, Drachten

Praktijkschool De Wissel, Goes

Praktijkschool Hulst, Hulst

Praktijkschool Rotterdam, Rotterdam

Praktijkschool Westfriesland, Hoorn

Rechterenschool, Meppel

Roelof van Echten College, Hoogeveen

RSG De Borgen, Leek

RSG Steenwijk, Steenwijk

School voor praktijkonderwijs, Leiden

Star Numanschool, Groningen

SVO De Maat, Ommen

SVO ‘t Heetveld, Almelo

Titus Brandsma, school voor praktijkonderwijs, Enschede

Twents Carmel College, afdeling Praktijkonderwijs, Oldenzaal


