
Stages en 
arbeidstoeleiding
 

 
 Werken aan praktijkonderwijs

	 Janneke	van	Maasakkers	(projectleider,	KPC	Groep)
	 Ruud	Schinkel	(CPS),	met	medewerking	van
	 Mieke	Thijs	(APS)
	 Hans	ter	Braak	(coördinator	Pro,	Amsterdam)
	 Jos	Vink	(SVO	Kranenburg,	Utrecht)
	 Bureauredactie:	Annemarie	Liebregts,	KPC	Groep



Bestelnummer	210015

©	1999	VSLPC	(Vereniging	de	Samenwerkende	Landelijke	Pedagogische	Centra)
Postbus	482,	5201	AL	’s-Hertogenbosch



 Inhoud

	 	 Inleiding		 3

	 1	 	Het	optimaliseren	van	de	stage-	en	arbeidstoeleiding:	een	verkenning		 4
	 1.1		Inleiding		 4
	 1.2	 Het	netwerkschema	stage-	en	arbeidstoeleiding		 4	

	 1.3	 Gebruik	van	het	netwerkschema	stage-	en	arbeidstoeleiding		 7

	 2	 	Het	optimaliseren	van	stage-	en	arbeidstoeleiding:	beleidsontwikkeling		 9
	 2.1	 De	rol	van	de	schoolleiding		 9
	 2.2	 Beleidsontwikkeling		 10
	 2.3	 Projectmatig	werken		 11
	 2.4	 Tot	slot		 11

	 3	 Arbeidsmarkt	en	functies	in	beeld		 12
	 3.1	 Inleiding		 12	

	 3.2	 Regionale	arbeidsmarktanalyse		 12
	 3.3	 Onderzoeksinstrumenten	voor	een	regionale	arbeidsmarktanalyse		 12
	 3.4	 Communicatie		 15

	 4	 Voorbereiding	van	een	stagiair		 17
	 4.1	 Inleiding		 17
	 4.2	 Wie	bereidt	de	stagiair	voor		 17
	 4.3	 Samenwerking	tussen	stagebegeleider/-coördinator	met	intern	begeleider		 18
	 4.4	 Voorbereiding	via	het	reguliere	onderwijsaanbod.		 19
	 4.5	 Opleidingen		 21
	 4.7	 Vastleggen	van	gegevens		 22
	 4.8	 Individuele	trajecten	in	het	praktijkonderwijs:	een	flexibele	organisatie		 23

	 5	 Stagemodellen		 25
	 5.1	 Inleiding		 25
	 5.2	 Interne	stagemodellen		 25
	 5.3	 Externe	stagemodellen		 27

	 6	 	Stagemanagement	binnen	een	professionele	organisatie		 29
	 6.1	 Inleiding		 29
	 6.2	 Huidige	stage-	en	arbeidstoeleiding	in	kaart	gebracht		 29
	 6.3	 Toekomstige	situatie		 31
	 6.4	 Beleidsontwikkeling		 32

	 7	 	Naschools	begeleiden:	een	praktijkvoorbeeld		 33

	 8	 	Naschools	begeleiden/Jobkeeping	Assistance		 37

�



	 	 Bijlage	1		Netwerkschema	voor	stage-	en	arbeidstoeleiding		 39

	 	 Bijlage	2	Concept	onderwijskundig	rapport		 40

	 	 Bijlage	3	Stage-evaluatieformulier		 45

	 	 	Bijlage	4		Arbeidsplaatsing:	wet-	en	regelgeving		 46

	 	 Bijlage	5		De	leerling	als	stagiair	en	werknemer		 51

	 	 Bijlage	6	Interessante	adressen		 53

	 	 Literatuurlijst		 54

�



 Inleiding

Dit	boekje	is	deel	2	in	de	VSLPC-serie	‘Werken	aan	praktijkonderwijs’,	dat	zich	met	name	
richt	op	de	 stage-	en	arbeidstoeleiding	 in	het	praktijkonderwijs.	Deel	1	 ‘Stage,	werktoelei-
ding	en	naschools	begeleiden’	geeft	een	compleet	beeld	van	de	veranderingen	in	de	eindfase	
van	het	praktijkonderwijs.	Het	boekje	dat	nu	voor	u	ligt,	informeert	u	met	name	op	het	terrein	
van	beleidsontwikkeling	aangaande	stage-	en	arbeidstoeleiding.	U	treft	in	alle	hoofdstukken	
een	werkwijze	aan	om	een	bepaalde	fase	in	de	beleidsontwikkeling	op	te	pakken.

Deel	1	en	2	worden	opgevolgd	door	materiaal	(deel	3)	aan	de	hand	waarvan	stagebegeleiders	
hun	eigen	kennis	en	vaardigheden	-	al	dan	niet	onder	begeleiding	-	kunnen	toetsen	en	aanvul-
len.	Het	materiaal	is	geschikt	voor	stagebegeleiders	in	het	svo-mlk,	maar	ook	voor	stagebe-
geleiders	in	het	brede	vmbo.	Deel	3	verschijnt	eind	2000.
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�  Het optimaliseren van de stage- en arbeid-
stoeleiding: een verkenning

�.�  Inleiding
Wanneer	men	besluit	om	het	stage-	en	arbeidstoeleidend	traject	(inclusief	naschoolse	bege-
leiding)	van	het	 praktijkonderwijs	 te	verbeteren	 zodat	 ze	voldoet	 aan	de	nieuwe	eisen	van	
de	arbeidsmarkt	en	de	landelijke	overheid,	is	een	pas	op	de	plaats	gewenst.	Waar	bestaat	de	
begeleiding	 op	 school	 eigenlijk	 uit?	 Met	 welke	 bedrijven	 hebben	 we	 eigenlijk	 al	 contact?	
Wat	betekent	dit	contact	voor	ons?	Door	welke	factoren	laten	we	ons	leiden	bij	de	plaatsing	
van	leerlingen?	Door	een	verkenning	binnen	en	buiten	de	school,	kunnen	deze	vragen	beant-
woord	worden.	Zo’n	verkenning	is	de	eerste	stap	om	het	stage-	en	arbeidstoeleidend	traject	
naar	de	wensen	van	de	eigen	school,	de	regio	en	de	overheid	te	verbeteren.

In	het	eerste	werkdocument	‘Stages,	werktoeleiding	en	naschools	begeleiden’	is	de	SWOT-
techniek1	uitgelegd	als	 instrument	om	een	eerste	verkenning	 te	doen.	Een	verkenning	naar	
de	 aard	 van	 de	 relaties	 die	 de	 school	 met	 onder	 andere	 bedrijven	 en	 instellingen	 heeft	 als	
het	gaat	om	de	stage-	en	arbeidsplaatsing	van	leerlingen.	Met	de	SWOT-techniek	bekijkt	de	
school	wat	de	sterkten,	de	zwakten,	de	kansen	en	de	bedreigingen	zijn	vanuit	de	school	zelf	
en	vanuit	de	omgeving.	Meer	informatie	over	de	SWOT-techniek	leest	u	in	‘Stages,	werktoe-
leiding	en	naschools	begeleiden’,	1999,	VSLPC,	bestelnummer	210007.

In	het	werkdocument	dat	nu	voor	u	ligt,	wordt	een	schema	geïntroduceerd:	het	netwerksche-
ma	stage-	en	arbeidstoeleiding.	De	school	(of	het	samenwerkingsverband)	kan	dit	netwerk-
schema	gebruiken	om	op	papier	een	overzicht	te	krijgen	van	alle	relaties	die	zij	onderhoudt	
met	onder	meer	bedrijven	en	instellingen.	Vervolgens	kan	ze	aan	de	hand	van	dit	overzicht	
de	SWOT-techniek	toepassen	om	zicht	te	krijgen	op	de	aard	van	de	samenwerkingsrelaties.

In	de	nu	volgende	paragraaf	zal	het	netwerkschema	geïntroduceerd	worden;	daarna	zal	uit-
gebreider	ingegaan	worden	op	de	wijze	waarop	een	verkenning	gedaan	kan	worden	naar	de	
samenwerkingsrelaties	c.q.	het	krachtenveld	in	de	regio.

�.� Het netwerkschema stage- en arbeidstoeleiding
Onderstaand	netwerkschema	brengt	(kenmerken	van)	relaties	(bedrijven	en	instellingen	e.d.)	
in	 kaart	 die	 mede	 verantwoordelijk	 zijn	 voor	 de	 juiste	 stage-	 en	 arbeidstoeleiding	 van	 de	
leerling(en)	van	het	praktijkonderwijs.
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Toelichting	op	het	schema:
uit	onderzoek	 is	gebleken	dat	de	werkgeschiktheid	van	een	mlk-schoolverlater	wordt	beïn-
vloed	 door	 een	 complex	 van	 factoren.	 In	 1992	 heeft	 het	 LICOR	 een	 model	 voor	 werkge-
schiktheid	 ontwikkeld	 waarin	 die	 factoren	 genoemd	 staan.	 Centraal	 in	 dat	 model	 staan	 de	
persoonskenmerken	van	de	 leerling	die	de	mate	van	werkgeschiktheid	voor	 een	belangrijk	
deel	bepalen	en	daarmee	ook	de	kans	op	werk	en	het	behouden	van	werk	 (LICOR,	1992).	
Maar	 naast	 de	persoonskenmerken	 van	de	 leerling	 zijn	 er	 nog	 andere	 factoren	die	 invloed	
hebben	op	de	werkgeschiktheid	en	zeker	als	het	gaat	om	de	kans	op	werk	en	het	behoud	van	
werk.	Die	factoren	zijn	onder	te	verdelen	in	een	drietal	‘hoofd’factoren:
–	 de	onderwijsfactor;
–	 de	sociaal-culturele	factor;
–	 de	maatschappelijk-economische	factor.

De	onderwijsfactor	omvat:
a	 de	kenmerken	van	de	school	waar	de	leerling	op	zit	of	op	gezeten	heeft	(invulling	van	het	

onderwijsaanbod,	stagebeleid,	loopbaanoriëntatie	en	-begeleiding	en	assessment,	pedago-
gisch-didactisch	klimaat	en	dergelijke);

b	 het	aanbod	van	 ‘onderhoudsonderwijs’.	Tegenwoordig	noemen	we	dat	 ‘naschools	bege-
leiden’	(cursussen	bij	het	ROC,	avondonderwijs,	huiswerkbegeleiding	et	cetera).

De	sociaal-culturele	factor	omvat:
c	 opvoedingssituatie;
d	 woonleefsituatie	 (woonvorm,	 relatie,	 dragen	 van	 verantwoordelijkheid	 voor	 kinderen,	

financiële	situatie,	vrijetijdsbesteding);
e	 begeleidende	instanties	(SPD,	maatschappelijk	werk,	organisaties	voor	begeleid	wonen	et	

cetera).
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De	maatschappelijk-economische	factor	omvat:
f	 toekomstige	werkplek;
g	 werkgelegenheidssituatie	 in	 de	 regio	 wat	 betreft	 ongeschoold	 tot	 zeer	 laag	 geschoold	

werk	(loonkostensubsidies);
h	 bemiddelende	instanties.

Op	 basis	 van	 dit	 model	 van	 werkgeschiktheid	 (LICOR,	 1992)	 is	 het	 bovenstaande	 net-
werkschema	 stage-	 en	 arbeidstoeleiding	 ontwikkeld.	 Het	 schema	 is	 praktisch	 hetzelfde	 als	
het	 LICOR-model.	 Immers,	 wanneer	 een	 school	 uitzoekt	 wie	 verantwoordelijk	 is	 voor	 de	
genoemde	 factoren	 die	 de	 werkgeschiktheid	 bevorderen	 van	 mlk-leerlingen,	 dan	 krijgt	 de	
school	tegelijkertijd	zicht	op	bedrijven	en	instellingen	en	dergelijke	waar	ze	mee	(of	nog	niet	
mee)	samenwerkt.	Want,	de	school	is	niet	in	staat	om	alleen	een	goede	stage-	en	arbeidstoe-
leiding	van	haar	leerlingen	te	realiseren.	Daar	heeft	ze	haar	omgeving	bij	nodig.

Tot	slot	van	deze	paragraaf
Uit	dit	netwerkschema	en	de	toelichting	blijkt	dat	in	dit	werkdocument	een	brede	omschrij-
ving	van	het	 stage-	 en	 arbeidstoeleidend	 traject	 gehanteerd	wordt.	Het	 traject	 beperkt	 zich	
niet	enkel	tot	begeleiding	van	de	leerling	door	de	school.	Het	traject	omvat	ook	de	begelei-
ding	 die	 de	 school	 aanbiedt	 in	 samenwerking	 met	 bedrijven	 en	 instellingen.	 En	 daarnaast	
omvat	 het	 traject	 ook	 de	 naschoolse	 begeleiding	 die	 de	 school	 aanbiedt.	 En	 met	 name	 dit	
laatste	deelaspect	van	het	stage-	en	arbeidstoeleidend	traject	geeft	aan	dat	de	verantwoorde-
lijkheid	voor	goede	toeleiding	naar	arbeid	niet	altijd	volledig	bij	de	school	ligt.	Met	name	in	
de	naschoolse	begeleiding	zullen	vele	andere	 instanties	betrokken	zijn.	Dit	betekent	dat	de	
school,	in	het	geval	zij	haar	beleid	wil	aanpassen,	alleen	consequenties	zal	ondervinden	voor	
het	onderwijsaanbod	binnen	haar	 school.	Zij	 zal	veel	 aandacht	moeten	besteden	aan	zoge-
naamd	 ‘omgevingsmanagement’.	 Deze	 term	 wil	 niets	 anders	 aangeven	 dan	 dat	 de	 school	
nadrukkelijk	andere	instellingen	er	bij	betrekt	om	de	toeleiding	van	haar	leerling	te	optimali-
seren.
	

�.� Gebruik van het netwerkschema stage- en arbeidstoeleiding
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Het	schema	zoals	dat	beschreven	is	in	de	vorige	paragraaf	kan	in	de	verkenningsfase	op	ver-
schillende	manieren	gebruikt	worden.

�.�.� Verkenning van betrokken instellingen en bedrijven (gegevens van docenten)

 Opzet en werkwijze
Aan	de	hand	van	het	netwerkschema	voor	stage-	en	arbeidstoeleiding	kan	de	school	instellin-
gen	en	bedrijven	met	wie	zij	een	relatie	onderhoudt,	systematisch	in	kaart	brengen.	Eventueel	
kan	de	school	ook	bekijken	wat	precies	de	aard	van	de	samenwerking	is	en	op	welk	doel	de	
samenwerking	gebaseerd	is.	Het	eerdergenoemde	onderzoek	(LICOR,	1992)	heeft	uitgewe-
zen	dat	alle	in	het	schema	genoemde	factoren	(instellingen	en	bedrijven)	van	invloed	zijn	op	
de	mate	van	werkgeschiktheid	van	een	leerling.	Een	school	kan	er	dus	van	uitgaan	dat	ze	een	
goed	stage-	en	arbeidstoeleidend	traject	aanbiedt	(aan	individuele	leerlingen	of	aan	doelgroe-
pen	leerlingen),	wanneer	ze	tegemoet	komt	aan	al	deze	factoren.	Tijdens	de	bovengenoemde	
(SWOT-)analyse	 van	 het	 netwerkschema	 kan	 de	 school	 dus	 bekijken	 of	 ze	 daadwerkelijk	
voldoende	samenwerkt	met	instellingen	en	bedrijven.

�.�.�  Doorstroom van ex-leerlingen naar stage- en of arbeidsplaats of anderszins (gegevens van 
leerlingen)

 Opzet
De	school	(of	het	samenwerkingsverband)	kan	het	netwerkschema	ook	op	een	andere	manier	
invullen.	De	school	gebruikt	bij	de	zojuist	beschreven	opzet	(1.3.1)	informatie	van	teamleden	
over	de	samenwerking	met	andere	partners.	Bij	de	opzet	die	hier	beschreven	staat,	maakt	de	
school	gebruik	van	informatie	over	léérlingen	om	de	verkenning	te	maken.

 Werkwijze
Een	 samenwerkingsverband	of	 school	kan	beslissen	om	gegevens	van	 leerlingen	die	door-
gestroomd	 zijn	 naar	 werk	 of	 anderszins,	 te	 plaatsen	 binnen	 het	 netwerkschema.	 Dan	 kan	
bijvoorbeeld	bekeken	worden	waardoor	de	doorstroom	van	leerlingen	belemmerd	wordt,	of	
juist	 bevorderd	 wordt.	 Bepaalde	 sterke,	 zwakke,	 bevorderende	 en	 belemmerende	 aspecten	
(SWOT-techniek!)	van	 instanties,	 bedrijven	en	andere	betrokkenen	binnen	de	drie	 in	para-
graaf	1.2	genoemde	‘hoofd’factoren,	kunnen	aanleiding	zijn	om	het	bestaande	beleid	van	de	
school	 rondom	stages	 en	naschools	begeleiden	 (verder)	onder	de	 loep	 te	nemen	en	 te	ver-
nieuwen.

�.�.� Verkenning van het traject van onderscheiden doelgroepen (oud-)leerlingen

 Opzet
Naast	 de	 zojuist	 beschreven	 verkenning	 waarbij	 de	 leerlingengroep	 van	 het	 toekomstige	
praktijkonderwijs	als	middel	van	onderzoek	genomen	wordt,	kunnen	ze	ook	doel	van	onder-
zoek	zijn.	Elke	school	voor	praktijkonderwijs	zou	in	haar	stagebeleid	rekening	kunnen	hou-
den	met	specifieke	kenmerken	van	doelgroepen	die	binnen	de	totale	leerlingenpopulatie	van	
het	praktijkonderwijs	te	onderscheiden	zijn.	Op	het	moment	dat	een	school	wil	gaan	werken	
met	‘portfolio’s’	of	‘bewijzenmappen’	waarbij	uitgegaan	wordt	van	elke	individuele	leerling	
apart,	lijkt	doelgroeponderscheiding	daarentegen	ongepast.	Toch	is	het	ook	voor	deze	scholen	
zinvol	om	bij	het	uitwerken	van	haar	toekomstige	stagebeleid	in	relatie	tot	bovengenoemde	
instanties	uit	te	gaan	van	doelgroepen.	Wanneer	het	stagebeleid,	ook	door	ervaring,	goed	in	
de	steigers	zit,	kan	vervolgens	gewerkt	worden	aan	individuele	stagetrajecten.	
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Uiteraard	blijft	het	een	keuze	van	de	school	om	voor	een	ander	dan	dit	tweetrapsgewijs	ver-
nieuwingstraject	te	kiezen.

Werkwijze bij een verkenning in een tweetrapsgewijs vernieuwingstraject
1a	De	school	(of	het	samenwerkingsverband)	zal	aan	de	hand	van	haar	 leerlingengegevens	

kunnen	uitmaken	met	welke	doelgroepen	leerlingen	zij	te	maken	heeft:
	 –	 	leerlingen	 die	 geschikt	 zijn	 voor	 arbeid	 die	 niet	 gesubsidieerd	 wordt,	 het	 ‘vrije		

	 bedrijf’;
	 –	 leerlingen	die	geschikt	zijn	voor	arbeid	die	wel	gesubsidieerd	wordt;
	 	–	 leerlingen	die	geschikt	zijn	voor	de	sociale	werkvoorziening.
	 Daarnaast	zijn	de	 leerlingen	nog	 te	onderscheiden	naar	sexe	en	naar	etniciteit.	Op	basis	

van	 drie	 criteria	 (arbeidsplek,	 sexe	 en	 etniciteit)	 kan	 een	 goede	 doelgroepenindeling	
gemaakt	worden.

1b	Vervolgens	kan	de	school	bekijken	hoe	elke	doelgroep	haar	weg	vindt	binnen	de	school	
en	binnen	de	regio	(dat	wil	zeggen	op	de	arbeidsmarkt	of	bijvoorbeeld	naar	een	opleiding	
van	 arbeidsvoorziening).	 De	 school	 kan	 dit	 nagaan	 door	 het	 netwerkschema	 stage-	 en	
arbeidstoeleiding	er	bij	te	pakken.	Aan	de	hand	van	de	SWOT-techniek	en	het	overzicht	
dat	het	 ingevulde	netwerkschema	oplevert,	kan	de	school	achterhalen	of	haar	bestaande	
stage-	en	arbeidstoeleidend	traject	ook	daadwerkelijk	voor	àl	haar	doelgroepen	voldoende	
is.	Het	kan	namelijk	heel	goed	zijn	dat	leerlingen	van	een	bepaalde	doelgroep	te	vaak	van	
stageplaats	moeten	wisselen	omdat	het	niet	goed	verloopt.	Het	kan	ook	zijn	dat	bepaalde	
doelgroepen	 leerlingen	 al	 snel	 aangeven	 een	 andere	 stage	 te	 willen,	 of	 dat	 werkgevers	
vaak	 aangeven	 bepaalde	 leerlingen	 uit	 die	 doelgroep	 niet	 te	 willen	 (bijvoorbeeld	 liever	
geen	jongens	in	de	huishoudelijke	dienst	van	een	bejaardentehuis)	of	juist	heel	graag.

1c	De	school	kan	vervolgens	een	activiteitenplan	maken	waarin	zij	aangeeft	op	welke	punten	
binnen	 het	 stage-	 en	 arbeidstoeleidend	 traject	 zij	 verbeteringen	 wil	 aanbrengen	 om	 een	
goede	doorstroom	van	alle	of	bepaalde	doelgroepen	te	verbeteren.	Dit	vernieuwingstraject	
kost	tijd	(zie	hoofdstuk	2).	Dit	geldt	zeker	ook	voor	de	volgende	fase,	de	daadwerkelijke	
invoering	van	het	vernieuwde	stage-	en	arbeidstoeleidend	traject,	zodat	alle	doelgroepen	
leerlingen	goed	toegeleid	worden	naar	arbeid.	

2	 Voor	 scholen	 die	 volledig	 willen	 gaan	 werken	 met	 individuele	 trajecten	 van	 leerlingen	
naar	arbeid	aan	de	hand	van	port	folio’s,	is	een	volgende	stap	noodzakelijk.	Deze	scholen	
kunnen	de	vorige	fase	(implementatie	van	‘doelgroepenbeleid’)	evalueren.	Na	deze	eva-
luatie	kan	de	school	aan	de	hand	van	de	SWOT-techniek	bekijken	op	welke	manier	het	
stage-	en	arbeidstoeleidend	traject	aangepast	moet	worden	zodat	de	school	elke	individu-
ele	leerling	een	volledig	‘op	maat’-traject	kan	aanbieden.

�.�.� Tot slot
In	navolging	van	deel	1	 ‘Stages,	werktoeleiding	en	naschools	begeleiden’	 (1999),	wordt	 in	
dit	hoofdstuk	gestimuleerd	om	een	uitgebreide	verkenning	uit	te	(laten)	voeren	naar	de	posi-
tie	van	het	praktijkonderwijs	 in	haar	omgeving,	specifiek	als	het	gaat	om	stage-	en	arbeid-
stoeleiding.	In	dit	hoofdstuk	wordt	hiervoor	een	instrument	aangeboden:	het	netwerkschema	
van	stage-	en	arbeidstoeleiding.	Dit	 instrument	kan	samen	met	de	SWOT-methodiek	die	 in	
het	eerste	werkdocument	beschreven	staat,	gebruikt	worden	om	de	verkenning	zorgvuldig	uit	
te	voeren.	Het	zijn	instrumenten	voor	scholen	én	samenwerkingsverbanden.	In	het	volgende	
hoofdstuk	wordt	de	volgende	stap	besproken	inzake	het	optimaliseren	van	stage-	en	arbeid-
stoeleiding:	beleidsontwikkeling.
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�  Het optimaliseren van stage- en arbeid-
stoeleiding: beleidsontwikkeling

In	 hoofdstuk	 1	 is	 een	 werkwijze	 beschreven	 aan	 de	 hand	 waarvan	 scholen	 of	 samenwer-
kingsverbanden	hun	omgeving	kunnen	verkennen.	Wanneer	 scholen	of	 samenwerkingsver-
banden	stage-	en	arbeidstoeleiding	willen	versterken,	zal	deze	verkenning	een	noodzakelijke	
eerste	stap	zijn.	Wanneer	een	school	(of	afdeling	of	samenwerkingsverband)	in	de	toekomst	
veranderingen	wil	op	het	 terrein	van	stage-	en	arbeidstoeleiding	 in	de	 regio,	dan	zullen	de	
resultaten	uit	de	verkenning	enkel	en	alleen	voeding	krijgen	wanneer	er	beleid	ontwikkeld	
wordt.	 Immers,	er	 is	 -	algemeen	geformuleerd	-	behoefte	aan	beleidsontwikkeling	wanneer	
een	school	of	samenwerkingsverband	bepaalde	doeleinden,	met	bepaalde	middelen	en	in	een	
bepaalde	tijdsvolgorde	wil	bereiken.	Dit	hoofdstuk	gaat	in	op	deze	beleidsontwikkeling.

�.� De rol van de schoolleiding
Omdat	 de	 schoolleiding	 primair	 verantwoordelijk	 is	 voor	 het	 goed	 functioneren	 van	 de	
school,	ligt	er	voor	haar	een	grote	taak	als	het	gaat	om	het	doorvoeren	van	onderwijsveran-
deringen.	Dit	werkdocument	kan	de	schoolleiding	helpen	het	‘VOORdenken’	van	het	veran-
dertraject	(stage-	en	arbeidstoeleiding)	op	haar	school/afdeling	op	te	pakken.	Dit	standpunt	
wil	nadrukkelijk	niet	zeggen,	dat	het	 team	niet	 in	deze	 fase	van	‘VOORdenken’	betrokken	
is	 of	 zelfs	 de	 daadwerkelijke	 initiator	 kan	 zijn	 voor	 onderwijsvernieuwingen	 (in	 dit	 geval	
het	optimaliseren	van	 stage-	 en	arbeidstoeleiding).	Dit	 standpunt	wil	 enkel	 zeggen	dat	 een	
onderwijsvernieuwing	niet	zal	slagen	wanneer	er	geen	gezamenlijke	betrokkenheid	is	van	het	
team	én	de	schoolleiding	(maar	ook	de	ouders,	het	(bestuur	van	het)	samenwerkingsverband	
en	externe	instanties).

Als	de	 schoolleiding	aan	de	 slag	wil,	 is	het	belangrijk	om	de	beleidsontwikkeling	 rondom	
stage-	en	arbeidstoeleiding	een	expliciete	plaats	te	geven.	Dat	kan	door:
–	 de	beleidsontwikkeling	volgens	een	aantal	vaste	stappen	en	fasen	te	doen	verlopen;
–	 stage-	en	arbeidstoeleiding	expliciet	in	het	takenpakket	van	een	van	de	directieleden	op	te	

nemen;
–	 een	heldere	afbakening	van	taken	en	bevoegdheden	tussen	schoolleiding,	middenmanage-

ment	en	het	docententeam	te	realiseren;
–	 te	gaan	werken	met	een	beleidsdocument	stage-	en	arbeidstoeleiding;
–	 de	betrokkenheid	en	inbreng	van	groepen	en	individuele	medewerkers	in	het	proces	van	

beleidsontwikkeling	op	een	duidelijke	wijze	te	regelen;
–	 tijd	en	ruimte	voor	evaluatie	van	het	beleid	te	plannen.

In	het	 zogenaamde	groene	 boekje	 ‘Beleid	 in	 ontwikkeling’	Van	 beleidsplan	 tot	 jaarverslag	
(Fait	&	Rijkschroeff,	KPC,	1993)	wordt	uitgebreid	op	deze	zes	punten	 ingegaan.	Wanneer	
een	school	besluit	om	haar	 stage-	en	arbeidstoeleiding	daadwerkelijk	 te	optimaliseren,	dan	
zal	zij	haar	beleidsontwikkeling	daaromtrent	volgens	de	werkwijze	die	in	het	groene	boekje	
beschreven	staat,	kunnen	hanteren.
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�.� Beleidsontwikkeling
Wanneer	een	school	beleid	aan	het	ontwikkelen	is	op	één	aspect	van	de	onderwijsorganisatie	
(stage-	en	arbeidstoeleiding),	zal	zij	een	tweetal	punten	ervaren:
-	 allereerst	zal	zij	er	achter	komen	dat	het	heel	erg	belangrijk	is	om	helder	te	hebben	wat	de	

missie	(of	doelstelling	of	visie)	van	de	school	is	op	het	te	veranderen	aspect	van	de	orga-
nisatie	(i.c.	stage-	en	arbeidstoeleiding);

-		 daarnaast	zal	de	school	ervaren	dat	wanneer	zij	een	aspect	van	de	organisatie	wil	veran-
deren,	binnen	alle	(andere)	aspecten	van	de	schoolorganisatie	vanzelf	veranderingen	ont-
staan	of	gewenst	zijn.	

In	onderstaand	schema	worden	deze	twee	punten	duidelijk	zichtbaar.

Schema	van	beleidsontwikkeling	©,	G.	Janssen,	KPC	Groep,	1999

Toelichting	op	het	schema	van	beleidsontwikkeling
De	relatie	tussen	de	in	het	schema	genoemde	aspecten	van	beleidsontwikkeling	wordt	in	de	
navolgende	alinea’s	beschreven.	De	missie	(of	de	doelstelling	of	de	visie)	geeft	een	verkla-
ring	die	de	schoolorganisatie	aflegt	over	haar	bestaansgrond.	Wanneer	een	school	een	kleine	
verandering	wil,	zal	deze	missie	niet	zo	breed	gaan	dat	zij	de	bestaansgrond	van	de	school	
verklaart.	Het	 is	een	verklaring	aan	de	omgeving	van	de	school	waar	de	school	voor	staat.	
Bij	‘omgeving’	kunnen	we	denken	aan	andere	scholen	in	het	samenwerkingsverband,	maar	
ook	hulpverleningsinstellingen,	 arbeidsvoorziening,	 (stage)bedrijven,	gemeenten,	 landelijke	
overheid	et	cetera.	Tegelijkertijd	is	de	missie	een	gezamenlijk	oriëntatiepunt	voor	het	school-
team	en	andere	betrokkenen	binnen	de	school.	Als	een	school	weet	waarvoor	ze	staat,	kan	
er	 (vervolgens)	een	beleidsplan	komen,	een	beleidsplan	onderwijs	om	de	 stage-	en	arbeid-
stoeleiding	te	optimaliseren.	Wanneer	de	school	dit	beleidsplan	daadwerkelijk	wil	uitvoeren,	
heeft	zij	vervolgens	een	activiteitenplan	stage-	en	arbeidstoeleiding	nodig.	Wat	bovenstaand	
schema	laat	zien,	is	dat	de	schoolleider	en	het	schoolteam	niet	moeten	denken	dat	de	stage-	
en	 arbeidstoeleiding	 geoptimaliseerd	 is	 wanneer	 zij	 het	 activiteitenplan	 stage-	 en	 arbeid-
stoeleiding	 (volgens	 de	 regels	 van	 projectmatig	 werken)	 uitgevoerd	 hebben.	 Het	 stage-	 en	
arbeidstoeleidend	 traject	kan	alleen	door	de	school	geoptimaliseerd	en	aangeboden	worden	
in	een	organisatorisch	verband	ofwel	in	een	bestuurlijk-organisatorische	context.	Deze	moet	
dan	ook	eerst	vormgegeven	worden	 (welke	plek	heeft	de	school	 in	het	 samenwerkingsver-
band,	 werkt	 de	 school	 samen	 met	 een	 andere	 mlk-school	 enzovoort).	Vervolgens	 moet	 de	
interne	 organisatie	 zodanig	 zijn	 ingericht	 dat	 het	 de	 uitvoering	 van	 het	 nieuwe	 stage-	 en	
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arbeidstoeleidend	traject	conditioneert.	Bij	de	 interne	organisatie	gaat	het	echter	niet	alleen	
om	de	structuur	alleen.	Deze	 is	belangrijk,	maar	soms	is	de	cultuur	van	de	organisatie	nog	
belangrijker.	Hier	moet	de	schoolleiding	dan	ook	rekening	mee	houden.	Rekening	houdend	
met	bepaalde	onveranderbare	aspecten	van	de	interne	organisatie,	heeft	de	bestuurlijk-orga-
nisatorische	vormgeving	van	het	praktijkonderwijs	c.q.	van	stage-	en	arbeidstoeleiding	ook	
een	beleidsplan	nodig.	In	dit	beleidsplan	zullen	in	eerste	instantie	uitspraken	gedaan	moeten	
worden	 over	 de	 inzet	 van	 personeel,	 maar	 ook	 het	 materiële	 beleid	 (financiën,	 inrichting,	
leermiddelen	en	dergelijke)	en	de	‘markt’	(bijvoorbeeld	voor	welke	leerlingen	willen	we	ver-
anderingen	en	op	welke	manier	benaderen	we	de	leerlingen)	zullen	besproken	worden.	

Bovenstaand	schema	van	beleidsontwikkeling	en	de	toelichting	laten	zien	dat	de	twee	pun-
ten	 op	 de	 voorgaande	 pagina	 belangrijke	 uitgangspunten	 zijn	 voor	 beleidsontwikkeling.	
Samenvattend	geformuleerd:
1	 ‘alles	hangt	met	alles	samen’;
2	 gedurende	 de	 gehele	 beleidsontwikkeling	 en	 de	 uitvoering	 van	 het	 verandertraject	 zal	

telkens	getoetst	moeten	worden	of	de	verrichte	activiteiten	nog	passen	binnen	de	vastge-
stelde	visie.	Een	heldere	visie	is	daarvoor	van	wezenlijk	belang.

�.� Projectmatig werken
Wanneer	een	school	of	scholen	voor	praktijkonderwijs	daadwerkelijk	aan	de	slag	willen	en	
beschikken	 over	 een	 geaccordeerd	 beleidsplan	 Stage-	 en	 arbeidstoeleiding,	 zullen	 zij	 vol-
gens	 het	 schema	 van	 beleidsontwikkeling	 een	 activiteitenplanning	 moeten	 opzetten.	 Een	
werkbare	aanpak	om	tot	dit	activiteitenplan	te	komen,	is	de	werkwijze	van	het	projectmatig	
werken.	 Dat	 wil	 zeggen	 dat	 uitvoerders,	 in	 opdracht	 van	 een	 opdrachtgever	 heel	 gestruc-
tureerd	 en	 planmatig	 hun	 activiteiten	 definiëren,	 ontwerpen,	 voorbereiden,	 uitvoeren	 en	
afronden	(=nazorg).	De	projectaanpak	hecht	veel	waarde	aan	goede	communicatie	binnen	en	
buiten	het	project	om	projectmedewerkers,	opdrachtgever	en	potentiële	gebruikers	en	andere	
betrokkenen	te	betrekken	en	betrokken	te	houden.	De	school	zal	dus	veel	aandacht	moeten	
schenken	aan	een	communicatieplan	en	de	uitvoering	ervan.

�.� Tot slot
Op	basis	van	informatie	die	de	school	(of	het	samenwerkingsverband)	heeft	 tijdens	de	ver-
kenning	 (hoofdstuk	 1)	 heeft	 de	 school	 (of	 het	 samenwerkingsverband)	 de	 eerste	 aankno-
pingspunten	gevonden	om	een	activiteitenplan	‘optimaliseren	van	de	stage-	en	arbeidstoelei-
ding’	op	te	stellen.	In	dit	hoofdstuk	is	aangegeven	dat	door	de	schoolleiding	eerst	structurele	
beleidsontwikkeling	in	gang	gezet	moet	worden	alvorens	het	activiteitenplan	uitgevoerd	kan	
worden.	 Er	 is	 voldoende	 literatuur	 op	 de	 markt	 of	 externe	 ondersteuning	 beschikbaar	 om	
deze	beleidsontwikkeling	 inzake	stage-	en	arbeidstoeleiding	binnen	het	 samenwerkingsver-
band	of	op	de	school	in	gang	te	zetten.	Zonder	meer	een	activiteitenplan	opstellen	zonder	(of	
zelfs	met)	informatie	uit	de	verkenning	is	gedoemd	te	mislukken.	Een	breder	kader	en	draag-
vlak	binnen	het	samenwerkingsverband	of	de	school	is	nodig.

In	 het	 volgende	 hoofdstuk	 wordt,	 in	 navolging	 van	 de	 verkenning	 (hoofdstuk	 1)	 en	 het	
opstarten	van	structurele	beleidsontwikkeling	(hoofdstuk	2),	een	derde	fase	binnen	het	opti-
maliseringstraject	Stage-	en	arbeidstoeleiding	gepresenteerd:	de	arbeidsmarktanalyse.
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� Arbeidsmarkt en functies in beeld

�.� Inleiding
In	 hoofdstuk	 1	 staat	 beschreven	 dat	 het	 raadzaam	 is	 om	 te	 starten	 met	 een	 brede	 verken-
ning	van	het	netwerk	waarbinnen	de	school	voor	praktijkonderwijs	participeert.	Wanneer	de	
school	zicht	heeft	op	haar	positie	in	de	regio,	heeft	ze	ook	beter	zicht	op	de	heersende	wen-
sen	 ten	aanzien	van	het	optimaliseren	van	het	 stage-	en	arbeidstoeleidend	 traject.	Wanneer	
een	school	de	informatie	uit	deze	verkenning	op	een	rijtje	heeft	gezet	en	zo	mogelijk	gestart	
is	 met	 beleidsontwikkeling	 op	 dit	 terrein,	 zal	 de	 school	 behoefte	 hebben	 aan	 een	 arbeids-
marktanalyse.	In	dit	hoofdstuk	wordt	informatie	gegeven	en	worden	handreikingen	geboden	
om	deze	arbeidsmarktanalyse	uit	te	(laten)	voeren.	

�.� Regionale arbeidsmarktanalyse
Het	ligt	dan	voor	de	hand	om	een	regionale	arbeidsmarktanalyse	uit	te	voeren.	De	volgende	
vergelijking	mag	vreemd	klinken,	maar	raakt	wel	de	kern	van	de	noodzaak	van	een	regionale	
arbeidsmarktanalyse.	Net	als	het	bedrijfsleven	bekijkt	welke	afzetgebieden	en	mogelijkheden	
er	zijn	voor	te	vervaardigen	producten,	zal	ook	de	school	voor	praktijkonderwijs	bekijken	op	
welke	plekken	haar	leerlingen	terecht	kunnen.
	
In	 de	 volgende	 paragraaf	 worden	 mogelijkheden	 voor	 analyse	 gepresenteerd.	Vooraf	 twee	
belangrijke	opmerkingen:
–	 als	een	school	een	regionale	arbeidsmarktanalyse	uitvoert,	is	het	belangrijk	dat	er	een	dui-
delijk	onderscheid	gemaakt	wordt	tussen	stagetoeleiding	en	arbeidstoeleiding;	

–	 daarnaast	 is	 het	 belangrijk	 dat	 deze	 analyse	 niet	 uitsluitend	 uitgevoerd	 wordt	 door	 de	
school	 zelf.	 De	 school	 heeft	 niet	 altijd	 zicht	 op	 nieuwe	 ontwikkelingen	 binnen	 de	 regio.	
De	ervaring	 leert	dat	bepaalde	nieuwe	branches/werkvelden	buiten	de	analyse	kunnen	val-
len,	 waar	 leerlingen	 wel	 heel	 goed	 terecht	 zouden	 kunnen.	 Zo	 is	 de	 glastuinbouw	 flink	 in	
opkomst	 in	Friesland.	Mlk-scholen	aldaar	hebben	daar	niet	onmiddellijk	zicht	op,	en	 in	de	
arbeidsmarktanalyse	 die	 daar	 uitgevoerd	 is,	 was	 deze	 ‘werkgever’	 niet	 opgenomen.	 Een	
ruimdenkende	en	innovatieve	geest	is	hier	heel	belangrijk.

�.� Onderzoeksinstrumenten voor een regionale arbeidsmarktanalyse
In	deze	paragraaf	wordt	een	vijftal	onderzoeksmethoden	gepresenteerd.	Dit	impliceert	dat	er	
geen	resultaten	genoemd	worden.	In	bijlage	5	wordt	u	kort	geïnformeerd	over	de	aard	van	de	
banen	waar	mlk-leerlingen	terechtkomen.

�.�.� Regionale arbeidsmarktanalyse verricht binnen de pilot praktijkonderwijs Hengelo e.o.
Vraagstelling
In	de	regio	Hengelo	e.o.	is	in	1998	onderzoek	gedaan	onder	(potentiële)	werkgevers	van	ex-
leerlingen	(i)vbo	(waaronder	avmb-leerlingen),	svo-mlk	en	svo-zmok	en	ex-leerlingen	zelf.
Er	zijn,	voor	aanvang,	de	volgende	analyse-items	geformuleerd.
-	 in	kaart	brengen	van	de	stage	en	arbeidsplaatsen	bezien	vanuit	de	scholen;
-	 opsporen	van	witte	vlekken	c.q.	aanvullende	mogelijkheden	op	de	arbeidsmarkt;
-	 antwoord	vinden	op	de	vraag:	wat	 is	de	 sociaal-maatschappelijke	positie	van	potentiële	

leerlingen	praktijkonderwijs	uit	de	pilot	Hengelo?
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 Werkwijze
a	 Het	in	kaart	brengen	van	de	stage-	en	arbeidsplaatsen	vanuit	de	scholen.	
	 Hiertoe	is	onderzoek	uitgevoerd	met	als	doel	een	eerste	inzicht	te	geven	in	de	stagebestan-

den	van	de	vijf	bij	de	pilot	betrokken	scholen.	Gekeken	is	naar	de	spreiding	van	stages	en	
van	bedrijfssectoren	alsook	naar	het	aantal	stagebedrijven.	Aan	de	stagecoördinatoren	van	
de	vijf	deelnemende	scholen	is	gevraagd	om	met	behulp	van	een	inventarisatietabel	ant-
woord	te	geven	op	de	volgende	vraagstellingen:	

	 –	 	zijn	 er	 witte	 vlekken	 te	 traceren	 in	 de	 werving	 van	 stagebedrijven	 binnen	 bepaalde	
bedrijfssectoren;

	 –	 	hoe	kenmerken	de	verschillende	bedrijfssectoren	zich	wat	betreft	het	stageaanbod	en	
het	aantal	bedrijven;

	 –	 	hoe	kenmerken	de	onderzochte	scholen	zich	wat	betreft	de	drie	stagesoorten	(voorbe-
reidende-,	op	begeleiding	gerichte	en	op	plaatsing	gerichte	stage);		

	 –	 	hoe	kenmerken	de	onderzochte	scholen	zich	wat	betreft	de	bedrijfssectoren	in	de	regio	
Hengelo?

	 Dit	onderzoek	heeft	veel	cijfermateriaal	opgeleverd.	De	enige	kanttekening	is	dat	de	sta-
gecoördinatoren	het	moeilijk	vonden	om	een	bedrijf	te	categoriseren.

b	 Het	opsporen	van	witte	vlekken	of	aanvullende	mogelijkheden	op	de	arbeidsmarkt.
	 Om	zicht	 te	krijgen	op	de	vraag	of	er	witte	vlekken	of	aanvullende	mogelijkheden	zijn	

in	de	arbeidsmarkt	 ter	aanvulling	op	de	geschetste	situatie	door	de	scholen	 (beschreven	
onder	1)	is	het	volgende	onderzoek	verricht.	Er	is	een	interviewleidraad	voor	open	inter-
views	opgesteld.	Bij	het	opstellen	van	de	interviewleidraad	heeft	de	onderzoeker	gebruik	
gemaakt	van	 resultaten	uit	 andere	onderzoeken	binnen	deze	pilot	 (o.a.	een	 rapport	over	
het	 interne	 stagebeleid,	 het	 rapport	met	 uitstroomgegevens	 en	het	 rapport	met	 informa-
tie	van	werkgevers).	Centraal	 in	de	gevoerde	gesprekken	stonden	de	mogelijkheden	die	
werkgevers	zien	voor	het	toekomstige	praktijkonderwijs	inzake	goede	stageverwerving	en	
arbeidstoeleiding.	Aan	werkgevers	is	gevraagd	suggesties	te	doen	binnen	de	volgende	vier	
thema’s:

	 –	 de	huidige	(en	toekomstige)	economische	situatie;	
	 –	 	de	(inhoudelijke)	afstemming	praktijkonderwijs/bedrijfsleven	in	verband	met	het	ver-

werven	van	bemiddelende	instanties/arbeidsintegratieprojecten;
	 –	 de	begeleiding	van	school	en	door	het	bedrijf	richting	stagiair/werknemer.

c	 Wat	is	de	sociaal-maatschappelijke	positie	van	potentiële	leerlingen	praktijkonderwijs	uit	
de	pilot	Hengelo?	

	 Om	deze	vraag	te	beantwoorden	is	allereerst	de	doelgroep	geformuleerd.	Op	basis	van	cri-
teria	zijn	leerlingen	bevraagd	uit	het	mlk,	avmb	en	ander	ivbo-onderwijs	en	het	zmok	die	
in	het	schooljaar	1994-1995	uitgestroomd	zijn.	Er	is	in	dit	kader	een	telefonische	enquête	
afgenomen	 bij	 meer	 dan	 100	 leerlingen	 door	 de	 stagecoördinatoren	 van	 de	 betreffende	
scholen.	Door	middel	van	het	SPSS-computerprogramma	zijn	de	gegevens	geanalyseerd.	
In	de	ontwikkelde	enquête	zijn	ondermeer	de	volgende	onderwerpen	aan	de	orde	gesteld:

	 –	 werkzaamheden	op	dit	moment;
	 –	 soort	diensverband;
	 –	 werkhistorie	vanaf	het	verlaten	van	de	school;
	 –	 begeleiding	vanuit	het	werk;
	 –	 volgen	van	een	cursus/opleiding;
	 –	 wat	is	geleerd	op	school	dat	voor	het	werk	goed	bruikbaar	is;
	 –	 wat	heb	je	op	school	gemist?
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�.�.� Regionale arbeidsmarktanalyse verricht binnen de pilot praktijkonderwijs Zuid-west Friesland

 Vraagstelling
In	de	regio	Noord-west	Friesland	heeft	de	pilot	onderzoek	laten	verrichten	naar	de	arbeids-
markt	voor	leerlingen	van	het	praktijkonderwijs.	In	dit	onderzoek	zijn	de	volgende	vraagstel-
lingen	geformuleerd:
–	 welk	soort	werkzaamheden	worden	door	de	ex-leerlingen	of	door	medewerkers	met	een-

zelfde	achtergrond	uitgevoerd;
–	 welke	eisen	worden	aan	de	persoon	gesteld	die	deze	werkzaamheden	uitvoert;
–	 wat	onderscheidt	een	goede	(ex-)leerling	van	een	minder	goede	(ex-)leerling	voor	het	des-

betreffende	bedrijf	of	de	branche?

 Werkwijze 
Meer	dan	70	bedrijven	vanuit	verschillende	branches	zijn	gebeld,	er	zijn	telefonisch	gesprek-
ken	gevoerd	met	personeelsleden	die	ervaring	hebben	met	de	leerlingen	of	met	personen	met	
dezelfde	achtergrond.	Tegelijkertijd	zijn	-als	aanvulling	op	de	telefonische	gesprekken-	ron-
detafelgesprekken	georganiseerd.	Deze	werkwijze	heeft	haar	dienst	in	het	verleden	bewezen	
en	was	ook	in	dit	onderzoek	zeer	succesvol.	Na	de	telefonische	gesprekken	en	de	rondetafel-
gesprekken	zijn	aanvullende	gesprekken	gevoerd	met	Stichting	Stam.

In	deze	paragraaf	is	kort	een	viertal	methoden	beschreven	die	een	school	of	externe	onder-
steuner	kan	hanteren	om	een	goede	arbeidsmarktanalyse	te	realiseren.	Al	deze	methoden	zijn	
ontwikkeld	binnen	pilotprojecten	Zorg.	Binnen	beide	pilots	heeft	de	analyse	zeer	veel	aanbe-
velingen	opgeleverd	om	beleid	op	te	ontwikkelen.	Zo	bleek	dat	samenwerking	met	branche-
organisaties	heel	belangrijk	is.

Wilt	u	meer	weten,	dan	kunt	u	contact	opnemen	met	de	betreffende	pilotprojecten.
Pilot	Hengelo	en	omstreken
Gerard	Löbker
Het	Genseler	in	Hengelo
Telefoonnummer:	074	2916257
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Pilot	Noordwest	Friesland

Arie	van	Barneveld	(projectleider)
arievbarneveld@hotmail.com
Meer	informatie	op	www.friesland.nl/school

�.� Communicatie
Zoals	in	hoofdstuk	2	aangegeven	is	in	de	paragraaf	2.3	Projectmatig	werken,	is	communica-
tie	naar	betrokkenen	heel	essentieel	voor	het	slagen	van	het	optimaliseringstraject	Stage-	en	
arbeidstoeleiding,	een	traject	dat	in	deze	uitgave	centraal	staat.	

–	 Samenwerking	met	andere	organisaties
Om	de	samenwerking	met	andere	organisaties	 te	waarborgen	 is	het	belangrijk	 te	 realiseren	
dat,	 nadat	 de	 arbeidsmarktanalyse	 afgerond	 is,	 de	 arbeidstoeleiding	 van	 leerlingen	 op	 de	
school	of	de	afdeling	praktijkonderwijs	aan	het	verbeteren	is.	Want	als	school	ben	je	immers	
op	dat	moment	klanten	c.q.	samenwerkingspartners	aan	het	werven.	Tijdens	en	na	de	analyse	
is	het	daarom	ook	belangrijk	dat	betrokken	instanties	op	de	hoogte	worden	gehouden.	Nadat	
zij	bevraagd	zijn	in	het	kader	van	de	arbeidsmarktanalyse,	moeten	zij	dus	ook	geïnformeerd	
blijven.	De	school	is	hier	verantwoordelijk	voor	en	moet	dit	communicatietraject	niet	onder-
schatten.

–	 Informatie	bínnen	de	school
Ook	de	teamleden	binnen	de	school	of	scholen	waar	het	verandertraject	in	gang	gezet	is,	zul-
len	geïnformeerd	moeten	blijven.	Dit	kan	door	middel	van	een	studiemiddag,	korte	 infose-
ssies	aan	de	hand	van	videomateriaal,	bezoekjes	in	bedrijven	om	zicht	te	krijgen	op	het	werk	
waar	leerlingen	terecht	komen.	

–	 Informatievoorziening	binnen	het	samenwerkingsverband
Een	van	de	vele	 redenen	om	ook	het	samenwerkingsverband	waartoe	de	school	of	scholen	
behoren,	te	betrekken	bij	de	voortgang	van	het	verandertraject,	is	het	belang	van	het	project	
voor	andere	dan	de	mlk-scholen.	Ook	vmbo-scholen	met	een	basisberoepsgerichte	 leerweg	
zijn	gebaat	bij	ontwikkelingen	rondom	stage-	en	arbeidstoeleiding.	
Kortom,	het	is	belangrijk	dat	de	school	goede	communicatievoorzieningen	organiseert,	bin-
nen	en	buiten	de	school.

	 Tot slot
De	hoofdstukken	1,	2	en	3	laten	zien	dat	wanneer	een	school	haar	stage-	en	arbeidstoeleidend	
traject	wil	optimaliseren,	gericht	onderzoek	naar	de	aard	van	de	samenwerkingsrelaties	en	de	
arbeidsmarkt	noodzakelijk	is	om	een	goede	start	te	maken	met	het	verandertraject.	In	het	nu	
volgende	hoofdstuk	wordt	u	geïnformeerd	over	de	voorbereiding	binnen	de	school	van	leer-
lingen	op	een	stage-	en	een	arbeidsplek.	U	zult	daarin	mogelijkheden	aantreffen	om	uw	voor-
bereiding	van	uw	leerlingen	binnen	de	school	te	verbeteren.
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� Voorbereiding van een stagiair

�.� Inleiding
Stage	neemt	een	zeer	belangrijke	plaats	in	binnen	het	praktijkonderwijs.	Het	moet	bijdragen	
aan	de	sociale	redzaamheid	en	de	toeleiding	naar	de	arbeidsmarkt	van	de	leerling.	Omdat	het	
zo’n	belangrijk	onderdeel	is	in	álle	leerjaren	van	het	praktijkonderwijs,	heeft	in	principe	elke	
docent	met	de	stage	van	de	leerlingen	te	maken.	De	stage	wordt	zo	een	gezamenlijke	verant-
woordelijkheid	 van	 de	 school.	 Leerkrachten	 èn	 onderwijsondersteunend	 personeel	 hebben	
een	belangrijke	begeleidende,	ondersteunende	en	activerende	rol.	De	voorbereiding	op	stage	
wordt	daarmee	een	pedagogische	taak	van	het	praktijkonderwijs.

�.� Wie bereidt de stagiair voor
Vaak	is	de	voorbereiding	van	leerlingen	die	stage	gaan	lopen	een	taak	van	de	stageleider	of	
stagecoördinator.	Indien	deze	functionaris	niét	de	groepsleerkracht	of	mentor	van	een	betref-
fende	 leerling	 is,	zal	hij/zij	 intensief	en	structureel	overleg	moeten	hebben	met	die	mentor.	
De	 stagebegeleider	 (of	 stagecoördinator)	 kent	 de	 stageplekken	 (inclusief	 de	 eisen	 die	 de	
stagegever	aan	de	stagiair	stelt)	en	het	sociale	klimaat	op	de	diverse	werkplekken	(dit	laatste	
kan	zeer	belangrijke	informatie	opleveren;	door	dit	overleg	kan	voorkomen	worden	dat	een	
faalangstige	of	teruggetrokken	leerling	al	direct	op	een	plek	komt	waar	veel	van	zijn	of	haar	
sociale	 vaardigheden	 wordt	 verwacht).	 Daarnaast	 kunnen	 de	 andere	 docenten	 een	 onder-
steunende	rol	spelen.	Zo	kunnen	de	vakdocenten	 techniek	de	stagiair	extra	 (gerichte)	 tech-
nische	 activiteiten	 laten	 uitvoeren.	 De	 vakdocenten	 verzorging	 kunnen	 de	 leerlingen	 extra	
voorbereiden	op	de	technische	en	theoretische	kanten	van	het	werken	in	de	keuken	(opnieuw	
aandacht	besteden	aan	de	meest	voorkomende	maten	en	gewichten,	aan	hygiënische	zaken	
als	persoonlijke	verzorging	en	aan	fysieke	aspecten	als	verantwoord	beuren	en	sjouwen).	De	
maatschappelijk	werkende	kan	activiteiten	ontplooien	met	het	oog	op	de	(mogelijke)	accepta-
tieproblematiek	(zie	paragraaf	4.6).	De	logopediste	kan	extra	aandacht	besteden	aan	de	woor-
denschat	die	bij	een	bepaalde	branche	hoort	en	aan	het	extra	oefenen	van	sociale	vaardighe-
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den.	Leerlingen	die	in	hun	stage	veel	te	maken	zullen	krijgen	met	de	telefoon,	oefenen	samen	
met	de	telefoniste:	eerst	luisteren	naar	een	gevoerd	gesprek,	dan	een	gesprek	met	de	telefo-
niste	in	dezelfde	ruimte,	daarna	een	gesprek	via	bijvoorbeeld	een	intern	telefoonsysteem	en	
vervolgens	een	gesprek	met	een	bekende	buiten	het	gebouw).	De	conciërge	kan	 leerlingen	
wegwijs	maken	in	bijvoorbeeld	postverwerking,	kopieerwerkzaamheden	en	voorraadinkoop	
en	-beheer.	En,	tot	slot,	de	theoriedocenten	kunnen	adequate	taal-	en	rekenopdrachten	geven.	
In	feite	is	er	voor	elke	werknemer	een	effectieve	bijdrage	te	formuleren.	Belangrijk	is	daarbij	
echter	wel	dat	er	voortdurend	overleg	en	afstemming	is.

�.� Samenwerking tussen stagebegeleider/-coördinator met intern  
begeleider
In	de	inleiding	is	(de	voorbereiding	op)	stage	een	pedagogische	taak	van	het	praktijkonder-
wijs	genoemd.	Zowel	docenten	als	onderwijsondersteunend	personeel	krijgen	in	principe	met	
elke	stagiair	te	maken.	De	vorm	waarin	dat	gebeurt,	verschilt	echter	per	persoon	en	per	situ-
atie.	De	overeenkomst	is	echter	dat	alle	aan	te	leren	kennis	en	praktische	en	sociale	vaardig-
heden	gericht	zijn	op	sociale	redzaamheid	en	(in	dit	geval)	toeleiding	naar	de	arbeidsmarkt.	
Deze	ideale	situatie	is	echter	sneller	beschreven	dan	gerealiseerd.	Daarbij	zijn	scholen	voor	
praktijkonderwijs	 om	 meerdere	 redenen	 moeilijk	 met	 elkaar	 te	 vergelijken	 (onder	 andere	
vanwege	schoolgrootte	en	de	aanwezigheid	van	stagebedrijven),	waardoor	het	gevaar	bestaat	
dat	de	gegeven	adviezen	een	globaal	en	algemeen	karakter	krijgen.	Daarom	beperken	we	ons	
tot	enkele	overeenkomsten.

�.�.� Overleg tussen stagebegeleider en intern begeleider
Deze	personen	spelen	een	cruciale	rol	als	het	om	stage	en	stagebegeleiding	gaat.	De	stage-
begeleider	richt	zich	hoofdzakelijk	op	de	stagiair	en	de	stagegever	(met	name	de	externe	sta-
gegever:	de	stagebedrijven),	terwijl	de	intern	begeleider	meer	te	maken	heeft	met	het	totale	
functioneren	 van	 de	 (stage)leerling	 in	 de	 school.	 Omdat	 deze	 twee	 situaties	 onlosmakelijk	
met	 elkaar	verbonden	zijn,	 is	uitvoerig	overleg	 tussen	 stagebegeleider	en	 intern	begeleider	
een	absolute	voorwaarde.	Beiden	zijn	 in	hun	 functie	afhankelijk	van	elkaars	 informatie.	 In	
het	overleg	kunnen	de	volgende	aspecten	aan	bod	komen:
–	 voorwaarden	 voor	 het	 lopen	 van	 stage:	 welke	 cognitieve	 en	 sociale	 vaardigheden	 zijn	
noodzakelijk	voor	een	specifieke	stageplaats,	welke	stageplaats	is	voor	een	bepaalde	leerling	
geschikt,	welke	eisen	stelt	een	bepaalde	stageplaats	aan	bijvoorbeeld	de	vakleerkrachten	van	
de	school;

–	 voorbereiding	 leerlingenbespreking.	 De	 voorwaarden	 zoals	 die	 hiervoor	 beschreven	
werden,	vormen	het	vertrekpunt	bij	de	leerlingenbespreking.	Bij	die	bespreking	wordt	vast-
gesteld	welke	stagewerkzaamheden	voor	een	bepaalde	leerling	geschikt	en/of	gewenst	zijn.	
Gezamenlijk	wordt	een	ondersteunend	programma	opgesteld	(wat	vraagt	de	stageplek	moge-
lijkerwijs	 aan	 extra	 activiteiten	 van	 de	 vakleerkrachten	 en/of	 het	 onderwijsondersteunend	
personeel);

–	 voorbereiding	teamoverleg.	Vanwege	de	pedagogische	opdracht	van	het	praktijkonderwijs	
is	het	noodzakelijk	om	het	 thema	 ‘stage’	 telkens	 terug	 te	 laten	keren	op	de	agenda	van	de	
teamvergadering.	Stagebegeleider	en	intern	begeleider	bereiden	dit	agendapunt	gezamenlijk	
voor.

�.�.� Rol van de leerlingenbespreking
De	leerlingenbespreking	vormt	in	alle	typen	van	onderwijs	een	belangrijke	bijdrage	aan	het	
zo	optimaal	mogelijk	begeleiden	van	leerlingen.	Die	begeleiding	verloopt	beter	naarmate	de	
begeleiders	over	meer	relevante	informatie	beschikken:
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–	 informatie	over	praktische	en	theoretische	vorderingen;

–	 informatie	over	het	sociaal-emotioneel	functioneren	(zijn	er	blokkades	in	het	gedrag	of	de	
beleving	van	de	leerling	die	de	algehele	ontwikkeling	van	de	leerling	negatief	beïnvloeden;	
hoe	ontwikkelt	het	sociaal	functioneren	van	de	leerling	zich);

–	 informatie	over	de	 stagemogelijkheden	en	 -vorderingen.	 In	onderling	overleg	kan	afge-
sproken	worden	wie	de	informatie	verzamelt	en	de	vergadering	voorbereidt	en	leidt.	Met	de	
verkregen	informatie	(die	waarschijnlijk	in	een	handelingsplan	is	verwerkt)	kan	het	ontwik-
kelingsproces	van	de	leerling	worden	geanalyseerd.	Op	basis	van	de	huidige	stand	van	zaken	
kunnen	nieuwe	handelingsafspraken	gemaakt	worden.	Die	afspraken	moeten	altijd	 terug	 te	
voeren	zijn	op	het	ondersteunen	van	de	sociale	redzaamheid	en	het	toeleiden	naar	de	arbeids-
markt.	Het	is	aan	te	bevelen	om	zoveel	mogelijk	teamleden	bij	de	leerlingenbesprekingen	te	
betrekken.	In	principe	kan	iedereen	een	bijdrage	leveren	aan	de	optimale	ontplooiing	van	een	
leerling.

�.�.� Rol van het teamoverleg
Stage	 wordt	 dus	 gezien	 als	 een	 pedagogische	 opdracht	 van	 het	 praktijkonderwijs.	 Het	
teamoverleg	 is	het	moment	bij	uitstek	om	die	opdracht	 te	bespreken.	Het	onderwerp	 stage	
moet	 op	 elke	 agenda	 staan.	 Het	 gaat	 namelijk	 om	 een	 activiteit	 waar	 de	 leerling	 de	 helft	
van	zijn	of	haar	schooltijd	mee	bezig	is	en	waar	de	school	dus	een	wezenlijk	deel	van	haar	
activiteiten	op	richt.	 In	het	 teamoverleg	kan	iedereen	geïnformeerd	worden	over	de	 inhoud	
van	met	name	de	schoolinterne	stages.	Bij	deze	gelegenheid	kunnen	de	gemeenschappelijke	
afspraken	voortdurend	geëvalueerd	en	zonodig	aangepast	worden.	Vooral	het	uitwisselen	van	
ervaringen	is	belangrijk.	Die	ervaringen	kunnen	gekoppeld	worden	aan	de	verschillende	leer-
situaties	waarin	de	leerling	zich	bevindt.	Met	name	de	eisen	die	aan	de	stageleerling	gesteld	
worden,	moeten	onderwerp	van	discussie	zijn.	In	de	stagesituatie	worden	andere	eisen	aan	de	
leerling	gesteld	dan	in	een	klassensituatie.	En	leerkrachten	moeten	in	bepaalde	situaties	ook	
anders	met	de	stagelopende	leerling	omgaan	dan	met	diezelfde	leerling	in	een	les	techniek.

�.� Voorbereiding via het reguliere onderwijsaanbod.
Veel	vakken	kunnen	bijdragen	aan	het	al	dan	niet	slagen	van	een	stage.	De	praktische	vakken	
kunnen	ondersteunend	zijn.	Met	name	het	taal-	en	rekenonderwijs	kan	de	leerlingen	helpen	
op	 de	 stageplaats.	 Maar	 ook	 de	 praktische	 vakken	 (techniek,	 informatica	 en	 verzorging)	
kunnen	een	toegevoegde	waarde	krijgen	als	er	verbanden	met	de	stage	worden	gelegd.	Voor	
leerlingen	wordt	hiermee	het	nut	van	het	leren	op	school	extra	benadrukt:	begrijpend	lezen	is	
niet	bedacht	om	het	lesrooster	gevuld	te	krijgen,	maar	is	bedoeld	om	vaardigheden	te	oefenen	
die	hun	nut	op	de	stageplaats	bewijzen.	Als	de	school	er	in	slaagt	het	verband	tussen	schoolse	
vakken	en	stage	aan	te	brengen,	zal	de	leerling	extra	gemotiveerd	worden.

�.�.� Taalgericht (vak)onderwijs
Taalonderwijs	 is	binnen	het	praktijkonderwijs	een	middel	en	geen	doel.	Binnen	het	 taalon-
derwijs	wordt	met	name	aandacht	besteed	aan	vaardigheden	die	de	leerlingen	nodig	hebben	
met	het	oog	op	de	toeleiding	naar	de	arbeidsmarkt	en	de	sociale	redzaamheid.
Communicatieve	vaardigheden	zijn	daarom	zeer	belangrijk.	Maar	ook	het	 invullen	van	een	
formulier	of	het	verzamelen	van	relevante	informatie	via	bijvoorbeeld	Internet	kunnen	door	
middel	 van	 het	 taalonderwijs	 geoefend	 worden.	 Daarnaast	 spelen	 technisch	 en	 begrijpend	
lezen	een	essentiële	rol.	Wie	niet	kan	lezen,	of	niet	of	nauwelijks	begrijpt	wat	er	geschreven	
staat,	is	in	onze	moderne	maatschappij	zo	goed	als	‘gehandicapt’.
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Er	 is	 nauwelijks	 taalmateriaal	 ontwikkeld	 dat	 aansprekend,	 efficiënt	 en	 praktijkgericht	 is.	
Voor	de	doelgroep	van	het	praktijkonderwijs	zal	daarom	geëigend	materiaal	ontwikkeld	moe-
ten	worden.	Veel	scholen	hebben	hun	eigen	taalpakket	samengesteld.	Daarbij	wordt	veelvul-
dig	gebruik	gemaakt	van	de	schaar,	de	lijmpot	en	het	kopieerapparaat.	Om	zoveel	mogelijk	
eenduidigheid	in	de	gebruikte	methodiek	te	krijgen,	worden	momenteel	verschillende	initia-
tieven	geïnitieerd	om	geëigend	materiaal	voor	het	praktijkonderwijs	te	ontwikkelen2.

Op	dit	moment	wordt	ervaring	opgedaan	met	een	taalprogramma	dat	specifiek	gericht	is	op	
ondersteuning	in	de	catering	(Veneca).	Voor	het	trainen	van	sociale	vaardigheden	kan	gebruik	
worden	gemaakt	van	de	methode	Uit	 je	zelf	 (Stichting	IVIO,	Lelystad).	 In	combinatie	met	
sociale	vaardigheden	worden	ook	veel	woorden	en	begrippen	aangeleerd.

�.�.� Rekengericht (vak)onderwijs
Voor	 het	 rekenonderwijs	 geldt	 hetzelfde	 als	 voor	 het	 taalonderwijs.	 Het	 vak	 is	 bijzonder	
belangrijk,	maar	er	is	te	weinig	adequaat	materiaal.	En	wat	er	is,	wordt	nauwelijks	uitgewis-
seld	met	andere	scholen.
De	Stichting	Leerplanontwikkeling	(SLO)	is	momenteel	bezig	met	het	ontwikkelen	van	een	
reken-	en	taalmethode	voor	het	praktijkonderwijs	(In	het	praktijkonderwijs	telt	iedereen	mee!	
Blauwdruk	voor	rekenen/wiskunde	in	het	toekomstige	praktijkonderwijs,	Stichting	leerplan-
ontwikkeling	(SLO),	Enschede,	1999,	AN	3.030.8011).

�.� Opleidingen
Praktijkonderwijs	 is	 voor	 de	 meeste	 leerlingen	 eindonderwijs.	 De	 kans	 op	 een	 diploma	 is	
daarmee	 bijzonder	 klein	 geworden.	Toch	 zijn	 er	 opleidingen	 ontwikkeld	 voor	 deze	 doel-
groep.	Enkele	instanties	die	een	aangepaste	opleiding	hebben	ontwikkeld,	zijn:
–	 Innovam	(opleiding	Assistent	Autotechnicus);
–	 Kinderdagverblijven	(huishoudelijk	assistent);
–	 Steunpunt	Doelgroepenbeleid	Contractcatering.
De	aangepaste	opleidingen	kunnen	zich	richten	op	niveau	1	van	de	kwalificatiestructuur	(het	
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assistentenniveau).
De	volgende	programma’s	zijn	specifiek	voor	de	doelgroep	moeilijk	lerende	jongeren	omdat	
(Van	den	Brand,	1999):
–	 het	leren	op	een	heel	praktische	functionele	wijze	wordt	neergezet;
–	 er	een	wisselwerking	is	tussen	het	werken	in	de	praktijk	en	de	scholing;
–	 de	scholing	afgesloten	wordt	met	een	verklaring	of	met	een	deelcertificaat	dat	 (door	de	

betrokkenheid	van	de	branche)	een	civiele	betekenis	heeft.

De	cursussen	bestaan	voor	1/4	deel	uit	praktijk	en	voor	3/4	deel	uit	ondersteunende	theorie.	
De	stageplaats	moet	passen	bij	de	cursus.	Enkele	cursussen	zijn:
–	 vorkheftruckchauffeur	(Diploma	Truck	Training,	Rosmalen);
–	 magazijnmedewerker	(OVD-certificaat);
–	 keukenmedewerker	(SVH-certificaat);
–	 machinaal	houtbewerken	(SH&M-certificaat);
–	 detailhandel	(OVD-certificaat);
–	 onderhoud	plantsoen	(AOC-certificaat).
Meer	informatie	over	deze	praktijkprogramma’s	is	verkrijgbaar	bij	KPC	Groep.

�.� Scholing van docenten en implementatievraagstukken
Konden	 stagebegeleiders	 vroeger	 nog	 teren	 op	 hun	 kennis	 van	 de	 stagebedrijven	 en	 de	
daar	uit	te	voeren	werkzaamheden,	tegenwoordig	worden	in	toenemende	mate	eisen	aan	de	
arbeidsomstandigheden	 gesteld.	 Door	 de	Arbeidsomstandighedenwet	 (Arbo-wet)	 worden	
namelijk	bepaalde	eisen	gesteld	aan	de	veiligheid	van	de	leerlingen.	Daarom	moet	er	kennis	
van	wet-	en	 regelgeving	zijn.	Ook	van	 leerlingen	wordt	verwacht	dat	ze	op	de	hoogte	zijn	
van	de	strekking	van	deze	regelgeving.	Bij	de	kennismaking	met	het	stagebedrijf	verdient	het	
daarom	aanbeveling	om	samen	met	de	stagegever	en	de	stagiair	het	bedrijf	of	de	werkplek	
met	‘Arbo-ogen’	te	bekijken.	Daarnaast	mag	van	de	stageleerkracht	verwacht	worden	dat	hij	
in	de	lessen	aandacht	besteed	aan	met	name	algemene	veiligheidsaspecten	(bijvoorbeeld	het	
op	juiste	wijze	tillen	van	zware	voorwerpen,	het	omgaan	met	giftige	stoffen,	het	gebruiken	
van	 veiligheidsmaterialen	 enzovoorts).	 Ook	 de	 praktijkdocenten	 kunnen	 hier	 aandacht	 aan	
besteden	 (een	 haarband	 dragen	 bij	 koken,	 een	 veiligheidsbril	 opzetten	 bij	 lassen,	 sieraden	
afdoen	 bij	 gymnastiek).	 En	 waarom	 zou	 je	 het	 veiligheidsplan	 van	 de	 school	 niet	 als	 uit-
gangspunt	nemen?
Vanwege	de	steeds	strenger	wordende	regelgeving	zal	een	aantal	stagewerkzaamheden	niet	
of	nauwelijks	meer	uit	te	voeren	zijn	door	leerlingen	van	het	praktijkonderwijs3.	

Een	 specifieke	 opleiding	 voor	 stagedocenten	 bestaat	 in	 Nederland	 nog	 niet.	Wel	 is	 er	 een	
oriëntatie	op	een	opleidingstraject	dat	gebaseerd	is	op	het	Engelse	NVQ-systeem	(National	
Vocational	 Qualification).	 Het	 gaat	 hierbij	 om	 een	 opleidingstraject	 voor	 jobcoach.	 In	 het	
NVQ-systeem	gaat	de	stageleerling	‘bewijzen’	dat	hij	of	zij	bepaalde	vaardigheden	bezit4.
Een	belangrijk	aspect	bij	de	stage	is	de	acceptatieproblematiek.	Veel	jongeren	en	hun	ouders	
zijn	op	een	bepaald	moment	van	oordeel	dat	de	opleiding	en	de	stage	niet	aan	hun	verwach-
tingen	voldoen.	De	motivatie	verdwijnt	snel	en	de	leerling	haakt	af.	Het	accepteren	van	het	
feit	dat	veel	 functies	en	banen	onbereikbaar	zijn	voor	 leerlingen	van	het	praktijkonderwijs	
verdient	daarom	veel	aandacht.	 In	principe	moet	dat	proces	al	 in	het	 eerste	 leerjaar	begin-
nen	(en	wellicht	moet	er	bij	de	aanmelding	reeds	een	opmerking	over	gemaakt	worden).	Een	
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3	 Informatie	van	de	ARBO	is	bij	de	volgende	instanties	te	verkrijgen:
–	 SDU-uitgeverij:	070	3789880;
–	 Ministerie	van	Sociale	Zaken	en	Werkgelegenheid,	afdeling	Voorlichting	en	bibliotheek:	0800	9051	 (voor	het	aanvragen	

van	gratis	folders);
–	 Arbeidsinspectie:	030	2305600.
4	 Zie:	Praktijkonderwijs	werkt;	ervaringen	en	resultaten	Arbeidsmarktgerichte	Leerweg	van	de	vier	grote	gemeenten,	deel	1.	
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mogelijkheid	om	een	realistisch	toekomstbeeld	voor	wat	betreft	stage	en	werk	te	bieden,	is	
het	 organiseren	 van	 een	 ouderavond	 waarop	 ook	 mensen	 van	 de	 stagebedrijven	 aanwezig	
zijn.	En	oud-leerlingen	kunnen	bij	zo’n	gelegenheid	hun	verhaal	houden.	Bij	het	leren	accep-
teren	spelen	de	school,	de	leerling,	de	ouders	èn	de	stagebedrijven	een	rol.	

Ten	 slotte	 de	 bovenschools	 coördinator.	 Stage	 binnen	 het	 praktijkonderwijs	 wordt	 steeds	
belangrijker	 en	 uitgebreider.	 Uit	 efficiëntieoverwegingen	 is	 het	 aanstellen	 van	 een	 boven-
schools	 coördinator	 aan	 te	 bevelen.	 Deze	 bovenschools	 coördinator	 heeft	 als	 belang-
rijkste	 taak	 het	 praktijkonderwijs	 en	 haar	 leerlingen	 te	 promoten	 bij	 het	 bedrijfsleven	 en	
de	 (semi)overheid	 (zie	 paragraaf	 6.3).	 De	 eerste	 ‘proeven’	 (in	Amsterdam,	 Helmond	 en	
Friesland)	met	een	dergelijke	functionaris	laten	goede	resultaten	zien.

�.� Vastleggen van gegevens
In	 het	 onderwijs	 wordt	 veel	 aan	 verslaggeving	 gedaan.	 Hoewel	 dit	 veel	 tijd	 vergt	 van	 de	
docenten,	 ziet	 men	 het	 belang	 van	 een	 juiste	 administratie	 in.	 Momenteel	 wordt	 gezocht	
naar	een	juiste	vorm	om	gegevens	van	zowel	de	persoonlijke	als	de	cognitieve	ontwikkeling	
en	 het	 functioneren	 in	 de	 stageomgeving	 overzichtelijk	 in	 een	 document	 in	 kaart	 te	 bren-
gen.	Voor	het	Samenwerkend	Praktijkonderwijs	Amsterdam	is	een	onderwijskundig	rapport	
ontwikkeld	dat	gebruikt	wordt	voor	aanmelding	of	plaatsing	bij	de	Werkvoorziening	Regio	
Amsterdam,	 arbeidsvoorzieningen,	 arbeidsintegratie	 en	 bedrijven,	 instellingen	 of	 SPD5.	 In	
de	versie	van	oktober	1999	staan	de	volgende	aandachtsgebieden	(zie	ook	bijlage	2):
–	 persoonlijke	gegevens	van	de	leerling;
–	 persoonlijke	ontwikkeling	(gedrag,	omgang,	emotionele	ontwikkeling);
–	 fysieke	conditie;
–	 werkhouding	(motivatie,	taakgerichtheid,	nauwkeurigheid);
–	 schoolvorderingen;
–	 technische	vaardigheden;
–	 stagegegevens	(oriënterende	stages,	beroepsvoorbereidende	stages);
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5	Auteur:	Hans	ter	Braak	(PRO	Amsterdam,	november	1999)



–	 soort	bedrijven	waar	de	leerling	stage	heeft	gelopen;
–	 resultaten	van	de	stage;
–	 persoonlijke	opmerkingen	van	de	stagedocent;
–	 persoonlijke	opmerkingen	van	de	stagiair;
–	 algemene	opmerkingen	betreffende	de	stage;
–	 nazorg	(jobkeeping	Assistance);
–	 aanmeldingsformulier	bij	Centrum	voor	Werk	en	Inkomen;
–	 aanmeldingsformulier	bij	Werkvoorzieningen	Regio	Amsterdam.
Het	document	is	nog	volop	in	ontwikkeling.	Maar	duidelijk	is	al	wel	dat	het	in	een	behoefte	
voorziet.	Door	het	rapport	regelmatig	in	te	vullen,	voldoet	de	school	met	gemak	aan	haar	ver-
plichtingen	en	wordt	het	externe	instanties	makkelijk(er)	gemaakt	om	beslissingen	te	nemen	
ten	aanzien	van	inschrijving	of	verstrekking	van	voorzieningen.

�.� Individuele trajecten in het praktijkonderwijs: een flexibele organisatie
In	 de	 voorgaande	 paragrafen	 heeft	 u	 veel	 informatie	 gekregen	 over	 de	 voorbereiding	 van	
leerlingen	op	een	stage-	en	arbeidsplaats.	Tussen	de	regels	door	blijkt	dat	de	leerlingen	ieder	
eigen	wensen	en	ook	begeleiding	nodig	heeft	als	het	gaat	om	een	goede	toeleiding	naar	de	
arbeidsmarkt.	Wanneer	een	school	dit	gegeven	serieus	op	wil	pakken,	vallen	al	vrij	snel	de	
termen	‘individuele	trajecten’	en	‘flexibele	organisatie’.
In	 ROC’s	 en	 in	 de	 eerste	 opvang	 voor	 nieuwkomers	 in	 Nederland	 wil	 men	 (ook)	 zoveel	
mogelijk	streven	naar	individuele	trajecten	voor	hun	cursisten	en	leerlingen.	Het	gaat	hier	om	
individuele	trajecten	richting	de	arbeidsmarkt	dan	wel	richting	het	vervolgonderwijs.	In	het	
werkdocument	 ‘Flexibel	 leerwegondersteunend	onderwijs	en	 trajectbegeleiding’	 in	de	 serie	
‘Werken	aan	 leerwegondersteunend	onderwijs’	 (VSLPC,	1999)	wordt	eveneens	aangedron-
gen	op	‘onderwijs	en	begeleiding	op	maat’.

Gezien	de	populatie	 van	het	 praktijkonderwijs	 lijkt	 ook	voor	deze	 leerlingen	onderwijs	 en	
begeleiding	 op	 maat	 wenselijk.	 Zo	 zal	 de	 school	 of	 afdeling	 voor	 praktijkonderwijs	 haar	
onderwijs,	 begeleiding	 én	 stage-	 en	 arbeidstoeleiding	 flexibel	 moeten	 organiseren.	 Bij	 het	
denken	 aan	 flexibilisering,	 onderwijs	 op	 maat	 en	 individuele	 trajecten	 ontstaat	 nogal	 eens	
het	spookbeeld	dat	de	hele	organisatie	op	zijn	kop	moet.	Dit	is	vaak	een	reden	voor	scholen	
om	daar	zeer	terughoudend	in	te	zijn.	Ook	komt	het	voor	dat	‘individueel’	wordt	gemaakt	tot	
‘alleen’.	En	wat	leerlingen	willen	is	juist	bij	een	groep	horen	en	samen	optrekken	(‘Flexibel	
leerwegondersteunend	onderwijs	en	 trajectbegeleiding’	 in	de	serie	 ‘Werken	aan	 leerwegon-
dersteunend	onderwijs’	(VSLPC,	1999)).	Op	dit	moment	wordt	binnen	een	van	de	pilotpro-
jecten	gewerkt	aan	een	model	en	een	checklist	aan	de	hand	waarvan	scholen	hun	organisatie	
kunnen	flexibiliseren.	Zo	wordt	er	in	de	checklist	aangestuurd	op	de	volgende	randvoorwaar-
den	voor	een	flexibele	schoolorganisatie	 (Pilot	samenwerkingsverband	Hengelo	en	omstre-
ken,	1999):
–	 scholen	zullen	rekening	moeten	houden	met	de	kenmerken	van	‘speciale	zorg’	aangevuld	

met	de	eisen	van	de	arbeidsmarkt	(‘Flexibel	leerwegondersteunend	onderwijs	en	traject-
begeleiding’	in	de	serie	‘Werken	aan	leerwegondersteunend	onderwijs’	(VSLPC,	1999));

–	 verder	moeten	scholen	rekening	houden	met	de	drie	niveaus	waarop	flexibilisering	plaats	
moet	vinden	(primair	en	schoolniveau	en	het	niveau	van	het	samenwerkingsverband);

–	 ten	derde	moeten	scholen	uitgaan	van	hun	eigen	werkmodel	voor	een	flexibele	organisa-
tie,	aan	de	hand	waarvan	zij	hun	eigen	flexibiliseringsproces	kunnen	initiëren;

–	 waar	 de	 literatuur	 scholen	 ook	 op	 wijst,	 is	 het	 duidelijk	 formuleren	 van	 een	 doel	 voor	
flexibilisering;

–	 tot	slot,	het	lijkt	realistischer	te	spreken	over	profielen	of	doelgroepen	leerlingen	binnen	
het	praktijkonderwijs	dan	over	individuele	leerlingen.	

Meer	informatie	leest	u	in	het	‘Raamplan	voor	een	flexibele	schoolorganisatie.	Praktijkvoor-
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bereiding	op	maat’,	KPC	Onderwijs	Adviseurs	en	Werkgroep	Flexibele	schoolorganisatie	van	
de	pilot	praktijkonderwijs	Hengelo	en	omstreken,	AS5.99I.0297,	2000).

Ook	hier	geldt,	dat	structurele	beleidsontwikkeling	noodzakelijk	is.
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� Stagemodellen

�.� Inleiding
In	 deel	 1	 ‘Stages,	 werktoeleiding	 en	 naschools	 begeleiden’	 (1999)	 is	 uitgebreid	 aandacht	
besteed	aan	de	volgende	vier	stagemodellen:
–	 de	algemeen	voorbereidende	stage:	een	eerste	kennismaking	met	de	arbeidsvoorwaarden,	

de	regels	en	het	tempo;
–	 de	arbeidsoriënterende	stage:	interne	stages	zijn	met	succes	afgerond,	maar	nog	onduide-

lijk	is	in	welke	sector	of	branche	een	plaatsingsstage	gezocht	moet	worden;
–	 de	arbeidsvoorbereidende	stage:	de	leerling	gaat	stage	lopen	in	een	door	de	leerling	en/of	

de	school	gekozen	sector;
–	 de	plaatsingsstage:	stage	binnen	een	bedrijf,	waarbij	het	op	voorhand	de	bedoeling	is	dat	

de	stage	moet	leiden	tot	een	dienstverband.

�.� Interne stagemodellen
De	 algemeen	 voorbereidende	 en	 de	 arbeidsoriënterende	 stages	 vinden	 binnen	 de	 school	
plaats.	 De	 modellen	 zijn	 bedoeld	 om	 de	 leerling	 te	 laten	 kennismaken	 met	 de	 elemen-
taire	zaken	van	stagelopen	(nu)	en	werken	(later).	De	leerling	gaat	wennen	aan	een	bepaald	
arbeidstempo,	aan	bepaalde	regels	(bijvoorbeeld	gebruikt	gereedschap	altijd	direct	terugleg-
gen	zodat	de	ander	er	niet	naar	hoeft	te	zoeken)	en	aan	enkele	arbeidsvoorwaarden	(gebruik	
van	werkkleding,	werkplek	schoon	achterlaten).
Zodra	de	leerling	bewezen	heeft	aan	de	eisen	van	de	algemeen	voorbereidende	stage	te	heb-
ben	voldaan,	kan	gekozen	worden	voor	een	bepaalde	sector	of	branche.	Deze	stage	is	meer	
gericht	 op	 een	 specifieke	 beroepsrichting.	 De	 aard	 en	 omvang	 van	 deze	 stagevorm	 wordt	
uiteraard	voor	een	belangrijk	deel	bepaald	door	de	grootte	van	de	school.	

�.�.� Sfeerbeschrijving en werkmodellen
Interne	stage	heeft	vaak	de	vorm	van	een	project.	Gedurende	een	bepaalde	periode	wordt	een	
groep	 leerlingen	 geconfronteerd	 met	 stagewerkzaamheden.	 Natuurlijk	 zullen	 er	 structurele	
stagewerkzaamheden	verricht	worden,	maar	die	hebben	zelden	betrekking	op	een	groep(je)	
leerlingen.
Een	voorbeeld	van	een	intern	stageproject	is	de	productielijn.	Bij	een	productielijn	wordt	een	
arbeidssituatie	gesimuleerd.	Een	bedrijf	of	instelling	geeft	opdracht	om	een	serie	stoeltjes	te	
leveren.	Samen	met	de	praktijkdocent	wordt	de	opdracht	concreet	gemaakt.	Het	 fabriceren	
van	de	stoel	bestaat	uit	vier	afzonderlijke	taken:
–	 het	aftekenen	van	de	onderdelen;
–	 het	zagen	van	de	onderdelen;
–	 het	monteren	van	de	onderdelen;
–	 het	verven	van	de	onderdelen.
Afhankelijk	 van	 de	 technische	 vaardigheden	 van	 de	 leerlingen	 wordt	 een	 werkverdeling	
gemaakt.	 De	 docent	 begeleidt	 de	 leerlingen	 vooral	 in	 het	 begin	 intensief.	 Daarbij	 let	 hij	
vooral	op	de	kwaliteit	van	het	te	leveren	product,	maar	ook	op	de	mate	waarin	de	leerlingen	
mét	elkaar	 tot	het	eindproduct	komen.	Door	een	gezamenlijke	koffiepauze	heeft	de	docent	
gelegenheid	om	tussentijds	samen	met	de	leerlingen	het	proces	te	evalueren	(waarbij	nadruk-
kelijk	aandacht	wordt	besteed	aan	het	samenwerken,	het	tempo	van	werken	en	de	eisen	die	
aan	het	eindproduct	worden	gesteld).	De	eindproducten	kunnen	gezamenlijk	bij	de	opdracht-
gever	afgeleverd	worden.
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Bij	de	productielijn	kunnen	meerdere	vakken	betrokken	worden.	Er	moeten	bouwtekeningen	
gemaakt	worden,	het	materiaal	moet	 ingekocht	worden	en	er	moet	een	prijs	berekend	wor-
den.	Het	kan	extra	motiverend	voor	de	jongeren	werken	als	er	gezamenlijk	een	productenlijst	
wordt	opgesteld.	Die	producten	kunnen	bedoeld	zijn	voor	de	externe	markt	(stoelen	voor	het	
tuincentrum),	maar	ook	voor	de	eigen	school	(telramen,	trekpoppen,	puzzels,	memoriespel-
len	enzovoorts).

Bij	interne	stage	wordt	ook	aandacht	besteed	aan	de	arbeidsoriëntatie.	Door	allerlei	opdrach-
ten	maken	leerlingen	kennis	met	mogelijke	externe	stagemogelijkheden.	De	opzet	moet	daar-
bij	zodanig	zijn	dat	leerlingen	met	verschillende	sectoren	te	maken	krijgen.	Voorbeelden	van	
dergelijke	opdrachten	zijn:
–	 onderhoud	van	de	groenvoorziening	rondom	de	school;
–	 conciërgewerkzaamheden;
–	 klein	onderhoud	aan	gebouw	en	inventaris;
–	 het	verzorgen	van	koffie	en	thee;
–	 eenvoudig	administratief	werk;
–	 kopieerwerkzaamheden;
–	 schoonmaakwerkzaamheden;
–	 magazijnwerk;
–	 (brom)fietstechniek.
Op	sommige	scholen	wordt	het	vak	household	gebruikt	om	de	 interne	stagevorm	te	onder-
steunen.	Household	is	(kort	door	de	bocht)	een	vereenvoudigde	variant	van	avmb	(algemene	
voorbereiding	op	maatschappij	en	beroep),	een	richting	binnen	het	voormalige	ivbo.	Bij	hou-
sehold	maken	de	leerlingen	kennis	met	technieken	die	toepasbaar	zijn	in	huis,	 tuin	en	keu-
ken:	oefeningen	met	elektriciteit	(verlichting	aanbrengen),	fietstechniek	(band	plakken,	ket-
ting	smeren)	en	technisch	Lego	(oefeningen	die	het	technisch	inzicht	bevorderen:	vertraging,	
versnelling,	overbrenging).	Afhankelijk	van	de	outillage	van	het	lokaal	en	de	plaats	die	hou-
sehold	in	het	stagevoorbereidende	programma	inneemt,	wordt	het	programma	samengesteld.	

Household	 hoeft	 niet	 per	 se	 gekoppeld	 te	 worden	 aan	 de	 voorbereiding	 van	 de	 stage.	 Het	
voordeel	daarvan	is	dat	alle	leerlingen	van	de	school	met	het	lesprogramma	aan	de	slag	kun-
nen.	Ook	leerlingen	die	nog	geen	(of	helemaal	nooit)	stage	gaan	lopen,	gaan	met	hun	klasge-
noten	naar	het	householdlokaal	en	blijven	daarmee	participeren	in	de	groep.

�.�.� Criteria of eindtermen
Net	als	voor	het	onderwijsaanbod,	zijn	er	voor	de	stage	criteria	c.q.	eindtermen	waar	stages	
aan	moeten	voldoen.	Enkele	voorbeelden	van	dergelijke	criteria:
–	 de	leerling	is	gewend	aan	het	uitvoeren	van	productiewerkzaamheden;
–	 de	leerling	is	gewend	aan	een	bepaald	arbeidsritme;
–	 de	leerling	is	gewend	om	samen	te	werken;
–	 de	leerling	is	gewend	om	zelfstandig	bepaalde	werkzaamheden	uit	te	voeren.

Ook	worden	er	(minimale)	eisen	aan	de	stagiair	gesteld:
–	 het	leesniveau:	met	het	oog	op	het	zelfstandig	uitvoeren	van	bepaalde	opdrachten	is	een	

minimaal	leesniveau	vereist.	De	leesopdrachten	kunnen	weliswaar	tijdens	de	taalles	wor-
den	 doorgenomen,	 maar	 tijdens	 het	 uitvoeren	 van	 de	 werkzaamheden	 moet	 de	 leerling	
toch	af	en	toe	de	opdracht	zelfstandig	kunnen	raadplegen;

–	 de	sociale	vaardigheden:	leerlingen	verkeren	tijdens	hun	stage	in	een	andere	leersituatie.	
Omdat	 ze	 op	 verschillende	 plaatsen	 in	 de	 school	 komen	 en	 daarom	 met	 verschillende	
mensen	 te	 maken	 hebben,	 moeten	 minimale	 eisen	 aan	 de	 sociale	 vaardigheden	 gesteld	
worden.	De	praktische	uitvoering	van	de	stagewerkzaamheden	moet	niet	gehinderd	wor-
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den	 door	 ontoereikende	 sociale	 vaardigheden.	 Bij	 de	 training	 van	 sociale	 vaardigheden	
moet	daarom	aandacht	besteed	worden	aan:

	 –	 zelfstandigheid	(initiatief	nemen);
	 –	 motivatie	(positieve	houding);
	 –	 samenwerken;
	 –	 luisteren	(communicatie);
	 –	 leren	omgaan	met	kritiek;
	 –	 presentatie;
	 –	 accepteren	van	afspraken,	regels	en	werktijden;
	 –	 accepteren	van	leiding;
	 –	 doorzettingsvermogen;
	 –	 omgangsvormen	(houding	ten	opzichte	van	anderen);
	 –	 weerbaarheid.

�.� Externe stagemodellen
Na	 het	 afronden	 van	 de	 interne	 stage	 gaat	 de	 leerling	 extern	 een	 stage	 lopen.	 Leerling	 en	
stagebegeleider	kiezen	samen	de	sector	waarin	stage	gelopen	gaat	worden.	Zo	mogelijk	ori-
enteren	de	leerlingen	zich	in	alle	sectoren	(techniek,	zorg	en	welzijn,	economie,	landbouw).	
Leerlingen	krijgen	op	deze	manier	een	beeld	van	de	mogelijkheden	die	ze	hebben	om	een	
bepaalde	richting	op	te	gaan.	Een	groot	deel	van	de	leerlingen	heeft	namelijk	nog	geen	goede	
voorstelling	van	de	eigen	mogelijkheden	en	wensen.	Wellicht	heeft	de	school	een	bepaalde	
beroepeninteressetest	afgenomen,	maar	de	werkelijkheid	verschilt	aanzienlijk	van	de	testsitu-
atie.	Aan	de	hand	van	alle	stagemogelijkheden	die	worden	geboden,	kan	de	leerling	zich	een	
beeld	vormen	van	de	mogelijkheden	die	het	netwerk	van	stagebedrijven	biedt.	

Na	die	oriëntatieperiode	wordt	in	overleg	met	de	leerling	besloten	in	welke	sector	de	plaat-
singsstage	gezocht	gaat	worden.	Aan	die	plaatsingsstage	is	de	kans	gekoppeld	dat	deze	plaats	
een	 vacature	 kan	 opleveren	 die	 door	 de	 stagiair	 bij	 goed	 functioneren	 te	 vervullen	 is.	 De	
inschatting	 vooraf	 over	 de	 haalbaarheid	 van	 een	 plaatsingsstage	 wordt	 groter	 als	 gebruik	
gemaakt	wordt	van	het	bedrijvennetwerk	van	de	school	(zie	ook	hoofdstuk	1,	3	en	7).
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�.�.� Criteria of eindtermen
In	paragraaf	5.2.2	zijn	criteria	en	eindtermen	genoemd	ten	aanzien	van	de	interne	stagemo-
dellen.	Deze	gaan	ook	op	voor	de	externe	stagemodellen.	Bijlage	3	geeft	een	voorbeeld	van	
een	 stage-evaluatieformulier	 waarin	 die	 criteria	 in	 samenspraak	 met	 de	 stagegever	 worden	
beoordeeld.	Als	van	de	stagiair	enkele	van	deze	formulieren	zijn	ingevuld,	kunnen	de	vorde-
ringen	overzichtelijk	in	beeld	gebracht	worden.	De	meerwaarde	van	een	dergelijk	evaluatie-
systeem	is	dat	nauwkeurig	in	beeld	gebracht	kan	worden	wat	de	risicofactoren	bij	dergelijke	
stages	kunnen	zijn.	Een	gedegen	analyse	van	de	formulieren	kan	er	toe	leiden	dat	er	in	het	
onderwijsprogramma	extra	aandacht	aan	bepaalde	aspecten	besteed	kan	worden.	Ook	kunnen	
de	criteria	vooraf	met	de	leerling	(en	diens	ouders	en/of	begeleiders)	worden	doorgenomen.	
In	het	kader	van	‘een	gewaarschuwd	mens	telt	voor	twee’	zijn	meer	preventie-activiteiten	te	
bedenken.	Zo	is	het	Samenwerkend	Praktijkonderwijs	Amsterdam	bezig	om	de	stagebedrij-
ven	te	labelen.	Een	voorbeeld	met	betrekking	tot	technisch	inzicht	kan	zijn:
–	 een	A-bedrijf:	er	is	voor	het	uitvoeren	van	de	stagewerkzaamheden	geen	technisch	inzicht	

vereist;
–	 een	 B-bedrijf:	 er	 is	 voor	 het	 uitvoeren	 van	 de	 stagewerkzaamheden	 weinig	 technisch	

inzicht	vereist;
–	 een	C-bedrijf:	er	is	voor	het	uitvoeren	van	de	stagewerkzaamheden	een	redelijk	technisch	

inzicht	vereist;
–	 een	D-bedrijf:	er	is	voor	het	uitvoeren	van	de	stagewerkzaamheden	veel	technisch	inzicht	

vereist.
Op	deze	wijze	kunnen	ook	sociale	vaardigheden	en	vaardigheden	in	technisch	en	begrijpend	
lezen	gelabeld	worden.	Deze	systematiek	biedt	voordelen	als	het	gaat	om	het	zo	goed	moge-
lijk	voorbereiden	van	de	stagiair	op	de	aard	van	de	te	verwachten	stagewerkzaamheden.

Bij	de	nazorg	(jobkeeping	assistance)	van	leerlingen	die	(via	stage)	deel	gaan	uitmaken	van	
het	arbeidsproces,	spelen	de	eerder	genoemde	criteria	ook	een	belangrijke	rol.
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�  Stagemanagement binnen een professio-
nele organisatie

�.� Inleiding
Op	 dit	 moment	 gebeurt	 veel	 stage-	 en	 arbeidstoeleiding	 volgens	 het	 bekende	
‘Fingerspitzengefühl’.	Op	deze	manier	worden	zeer	veel	leerlingen	door	de	stagebegeleiders	
geplaatst.	Nu	de	overheid	plaatsing	min	of	meer	verplicht	stelt,	is	een	standaardisering	en	een	
meer	professionele	aanpak	van	de	stage-	en	arbeidstoeleiding	gewenst.	Zeker	als	we	rekening	
houden	met	de	krapte	op	de	arbeidsmarkt	van	docenten	en	de	vergrijzing	binnen	het	onder-
wijs,	 een	belangrijk	 argument	voor	 standaardisering.	De	 stappen	die	beschreven	zijn	 in	de	
hoofdstukken	1,	2	en	3	en	de	suggesties	in	hoofdstuk	5	dragen	bij	aan	deze	standaardisering.

Overdracht,	door	middel	van	verbreding	van	stagebegeleiding	binnen	het	docententeam,	zal	
op	de	middellange	termijn	daarom	ook	heel	belangrijk	worden.	Overdracht	van	het	begelei-
dingstraject	 van	 de	 leerlingen,	 maar	 ook	 overdracht	 van	 het	 netwerk	 van	 contacten	 dat	 de	
stagebegeleider	heeft	opgebouwd.	Om	al	het	werk,	waaronder	bovengenoemde	begeleiding	
van	leerlingen	en	het	onderhouden	van	contacten	met	werkgevers,	in	het	toekomstige	prak-
tijkonderwijs	professioneler	aan	 te	pakken,	zal	het	huidige	praktijkonderwijs	 (gezamenlijk)	
in	moeten	steken	op	het	organiseren	van	zogenaamd	‘Stagemanagement’.	

In	dit	hoofdstuk	wordt	de	suggestie	gedaan	om	eerst	in	kaart	te	brengen	hoe	de	eigen	school	
op	dit	moment	stage-	en	arbeidstoeleiding	organiseert.	Vervolgens	wordt	een	voorstel	gepre-
senteerd	hoe	de	school	stage-	en	arbeidstoeleiding	binnen	de	school	breed	kan	oppakken.	De	
pilot	van	het	Samenwerkend	Praktijkonderwijs	Amsterdam	werkt	momenteel	aan	een	uitwer-
king	van	dit	voorstel	(paragraaf	6.3).

�.� Huidige stage- en arbeidstoeleiding in kaart gebracht
Recentelijk	 is	 onderzoek	 verricht	 naar	 de	 huidige	 praktijk	 van	 stage-	 en	 arbeidstoeleiding	
binnen	het	praktijkonderwijs.	In	deze	paragraaf	wordt	aan	de	hand	van	dit	onderzoek	de	hui-
dige	situatie	geschetst.

–	 In	veel	svo-mlk	scholen	start	de	werving	van	een	stageplaats	op	het	moment	dat	een	leer-
ling	stage	gaat	lopen.	Met	ander	woorden,	het	zoeken	van	stageplaatsen	is	direct	gekoppeld	
aan	 individuéle	 leerlinggegevens.	 Dit	 betekent	 ook	 dat	 er	 vrijwel	 nooit	 objectieve	 criteria	
gehanteerd	worden	om	stageplaatsen	 te	zoeken	of	zelfs	 te	beoordelen.	Stagebegeleiders	en	
stagecoördinatoren	zoeken	en	beoordelen	een	stageplaats	aan	de	hand	van	de	gegevens	van	
de	leerling	die	op	dat	moment	stage	loopt	of	stage	wil	lopen.	Met	name	hechten	stagebege-
leiders	en	stagecoördinatoren	veel	waarde	aan	de	sfeer	(bedrijfscultuur)	binnen	het	bedrijf	en	
de	begeleiding	die	het	bedrijf	de	specifieke	leerling	daadwerkelijk	kan	bieden.	

–	 Het	 zoeken	 van	 stagebedrijven	 gebeurt	 binnen	 elke	 school	 weer	 op	 een	 andere	 manier	
(privé-contacten,	gesprekken,	advertenties,	telefoonboek	en	dergelijke).

–	 Men	is	zich	op	school	vaak	bewust	van	de	kwetsbaarheid	van	het	‘kennissysteem’	rond	
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bedrijven,	maar	men	ervaart	het	ontbreken	van	een	geactualiseerd	systeem	niet	als	een	groot	
probleem.	Dit	heeft	ongetwijfeld	ook	te	maken	met	het	feit	dat	elke	school	in	principe	over	
voldoende	adressen	van	stagebedrijven	kan	beschikken	en	het	vinden	van	nieuwe	bedrijven	
over	het	algemeen	geen	problemen	geeft.

–	 Stagebegeleiders	 onderhouden	 regelmatige	 contacten	 met	 stagebedrijven.	Wel	 is	 het	 zo	
dat	iedere	school,	of	beter	iedere	stagebegeleider	dat	op	een	eigen	wijze	doet.	Een	eerste	con-
tact	bestaat	vaak	uit	een	gesprek	en	een	rondleiding.	Vervolgcontacten	hebben	vrijwel	altijd	
betrekking	op	individuele	leerlingen	die	stage	(gaan)	lopen	in	het	bedrijf.

–	 Vanaf	de	eerste	dag	dat	een	 leerling	de	school	binnenstapt,	worden	gegevens	over	deze	
leerling	 verzameld.	 Deze	 verzameling	 heet	 een	 leerlingendossier	 of	 anderszins.	 Op	 het	
moment	dat	leerlingen	stage	gaan	lopen,	komen	gegevens	over	de	stage	niet	altijd	in	de	leer-
lingendossier	terecht;	vaak	wordt	een	aparte	stagemap	gemaakt.

–	 Bovendien	worden	gegevens	over	stages	van	verschillende	leerlingen	maar	bij	hetzelfde	
bedrijf	over	de	verschillende	dossiers	van	de	leerlingen	verspreid.	Gegevens	over	eenzelfde	
bedrijf	worden	dus	niet	apart	verzameld.	Zoals	eerder	gemeld,	worden	beoordelingen	of	regi-
straties	rondom	stages	heel	sterk	gekoppeld	aan	individuele	leerlinggegevens.

–	 Svo-mlk-scholen	koppelen	leerlingengegevens	aan	een	geschikte	stageplaats.	Deze	zoge-
naamde	matching	gebeurt	volgens	het	welbekende	‘Fingerspitzengefühl’.

–	 Scholen	 formuleren	 altijd	 leerdoelen	 die	 tijdens	 de	 stage	 nagestreefd	 worden.	 Het	 zijn	
vaak	dezelfde	(algemene)	leerdoelen.	Zij	hebben	betrekking	op	de	werkinstelling	en	een	aan-
tal	 elementaire	 (sociale)	 vaardigheden	 als	 instructies	 kunnen	 begrijpen	 en	 opvolgen,	 tegen	
kritiek	kunnen	en	dergelijke.	Soms	worden	ook	expliciete	doelen	geformuleerd;	dit	gebeurt	
dan	vaak	op	basis	van	ervaringen	 tijdens	 eerdere	 stages	van	een	 leerling.	Op	veel	 scholen	
ontbreekt	een	duidelijk	stagebeleid	omtrent	het	formuleren	van	stageleerdoelen.

–	 Alle	leerlingen	die	stage	lopen	worden	regelmatig	door	de	stagecoördinator	bezocht.	De	
frequentie	 en	de	 inhoud	 van	 die	 bezoeken	 wisselen	 sterk.	 Sommige	 scholen	 bezoeken	 een	
leerling	aan	het	eind	van	de	eerste	dag,	en	daarna	eens	in	de	maand,	andere	scholen	starten	
met	een	proefperiode,	welke,	bij	goed	gevolg,	ook	gevolgd	wordt	door	geregelde	bezoeken.	

–	 Er	zijn	scholen	die	bezoeken	afleggen	met	een	vaste	gespreksleidraad,	andere	hebben	dat	
niet.	Veel	scholen	maken	een	verslag	van	deze	bezoeken.

–	 Stagebegeleiders	in	het	bedrijf	worden	geregeld	bezocht,	zij	het	niet	op	regelmatige	tijd-
stippen.

–	 Algemene	gegevens	over	stage-ervaringen	worden	vaak	niet	verzameld,	noch	van	leerlin-
gen,	noch	van	stagebedrijven.	

(Stage	centraal.	De	actuele	situatie	op	drie	scholen,	Ter	Beek,	1999,	in	het	kader	van	de	pilot	
Praktijkonderwijs	Hengelo	en	omstreken).

De	stagebegeleiders,	eventueel	met	een	schoolleider,	zullen	hun	huidige	manier	van	werken	
in	 kaart	 brengen.	 Op	 die	 manier	 maken	 ze	 inzichtelijk	 voor	 zichzelf,	 voor	 elkaar	 en	 voor	
de	school,	op	welke	wijze	ze	 leerlingen	plaatsen.	Aan	het	 licht	komen	onderlinge	verschil-
len,	standaardprocedures,	knelpunten	en	sterke	kanten	aan	de	stagebegeleiding	zoals	dat	op	
de	 school	 plaatsvindt.	 Hiervoor	 kan	 een	 vragenlijst	 gebruikt	 worden,	 zoals	 die	 door	 KPC	
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Onderwijs	Adviseurs	ontwikkeld	is	(Ter	Beek,	1999).	

�.� Toekomstige situatie
Stagemanagement	zal	een	van	de	belangrijkste	pijlers	worden	waaraan	het	toekomstige	prak-
tijkonderwijs	haar	bestaansrecht	ontleend.	Van	oudsher	is	het	svo-mlk	in	staat	gebleken	om	
voor	haar	leerlingen	een	stageplek	te	organiseren.	Een	stageplek	die	in	veel	gevallen	leidde	
tot	een	vast	of	tijdelijk	dienstverband	voor	de	leerling.	In	dit	hoofdstuk	wordt	de	aanbeveling	
gedaan	om	deze	werkwijze	verder	te	optimaliseren	door	middel	van	het	opzetten	van	stage-
management,	zo	bleek	ook	uit	de	inleidende	paragraaf.	In	deze	paragraaf	wordt	een	voorstel	
gepresenteerd	voor	de	wijze	waarop	het	stagemanagement	ingevuld	kan	worden.	Stagemana-
gement	is	een	middel	voor	een	school	of	scholen	voor	praktijkonderwijs	om	een	echte	plaat-
singsstage	te	realiseren	voor	haar	leerlingen.	

Het	 stagemanagement,	 of	 de	 stage’manager’	 voert	 haar	 werkzaamheden	 uit	 op	 een	 drietal	
niveaus:
–	 binnenschools	stagemanagement;
–	 buitenschools	stagemanagement:	buiten	de	school	voor	de	individuele	leerlingen	of	groep	

leerlingen;
–	 bovenschools	 stagemanagement:	netwerkontwikkeling	en	 instandhouden	van	ontwikkel-	

en	innovatiewerkzaamheden.
Voor	elk	niveau	wordt	hierna	een	omschrijving	gegeven	van	de	uit	 te	voeren	werkzaamhe-
den.

Binnenschools	stagemanagement
–	 Voorlichting	over	stagemogelijkheden	aan	ouders	en	leerlingen.
–	 Excursies	organiseren	en	oefenstages	 (middenbouw)	 in	combinatie	met	het	gebruik	van	

beroepeninteressetests	 en	 functieanalysemethoden	 (werkdocument	 ‘Loopbaanorientatie	
en	begeleiding	en	assessment	in	de	serie	‘Werken	aan	praktijkonderwijs’).

–	 Oriënterende	stages	organiseren	over	de	sectoren	heen	of	binnen	een	reeds	gekozen	sec-
tor.

–	 Beroepsvoorbereidende	stages	en	(aangepaste)	opleidingen	(extern	en	intern)	organiseren	
en	aanbieden.

–	 Plaatsingsstage	regelen	(inclusief	het	regelen	van	subsidie/uitkeringen	voor	elke	leerling	
en	werkgever)	in	samenwerking	met	arbeidsvoorziening.

Buitenschools	stagemanagement
–	 Protocollen	 in	 school	 invoeren	 (bedrijfsbeoordeling,	 certificering/model,	 taakomschrij-

ving	stagecoördinator,	arbo	wetgeving/veiligheid).
–	 Het	‘thema’	Veiligheid	op	stage	en	op	de	werkplek	binnen	school	introduceren	en	waar-

borgen.
–	 Begeleiding	van	stages.
–	 Deskundigheid	waarborgen	van	de	stagedocenten.
–	 Werving	en	selectie.
–	 Aanmeldingen	(bij	SW,	Arbeidsvoorziening	en	ROC’s)6.
–	 Regelen	van	OAK	(met	subidies,	wajongregeling	e.d.	zie	hoofdstuk	9).
–	 Naschoolse	begeleiding	(jobkeeping	assistance).

Bovenschools	Stagemanagement

�0

6	Het	praktijkonderwijs	in	Amsterdam	hanteert	hiervoor	een	zelf	ontwikkeld	Onderwijskundig	rapport	(Ter	Braak,	1999).	Zie	
bijlage	2.



–	 In	gang	houden	van	ontwikkel-	en	innovatiewerkzaamheden.
–	 Werken	 aan	 structurele	 contacten	 met	 instanties	 die	 toeleiden	 naar	 arbeid,	 gemeente	 en	

arbeidsvoorziening.
–	 Financieringsmogelijkheden	traceren	en	indiceren.
–	 Houden	van	overzicht	en	bieden	van	coördinatie.
–	 Voorbereiden	van	leerroutes	en	voortrajecten.
–	 Coördineren	van	trajecten	naschoolse	begeleiding.
–	 Voorlichting	en	werving	bij	branche-organisatie/bedrijfsorganisaties	(PR).
–	 Marketing	 verzorgen	 in	 de	 regio	 (waar	 liggen	 uitstroommogelijkheden	 en	 wat	 zijn	 de	

eisen).
–	 Kwaliteitscriteria.
–	 Monitoring	van	stageplaatsing	door	de	school	of	scholen	voor	praktijkonderwijs	 in	een-

zelfde	regio.

�.� Beleidsontwikkeling
Wanneer	 een	 school	 of	 samenwerkingsverband	 stagemanagement	 wil	 opzetten,	 dan	 is	 het	
noodzakelijk	om	daar	structureel	beleid	op	te	zetten.	Op	het	belang	van	structurele	beleids-
ontwikkeling	 is	 reeds	 gewezen	 in	 hoofdstuk	 2.	 Beleidsontwikkeling	 speelt	 zich	 af	 op	 elk	
niveau	binnen	het	 samenwerkingsverband	van	svo-	en	vo-scholen.	Naar	gelang	de	aard	en	
de	 grootte	 van	 de	 onderwijsverandering	 is	 beleidsontwikkeling	 op	 een	 individuele	 school	
gewenst,	tussen	individuele	scholen	dan	wel	op	het	niveau	van	het	samenwerkingsverband.	
Wanneer	de	taken	die	genoemd	staan	bij	het	bovenschools	management,	daadwerkelijk	toe-
gewezen	worden	aan	een	bovenschools	management	dan	wel	manager/coördinator,	dan	lijkt	
beleidsontwikkeling	op	het	niveau	van	het	 samenwerkingsverband	aan	de	orde.	Voor	meer	
informatie	 wordt	 hier	 verwezen	 naar	 hoofdstuk	 3.	 In	 het	 daar	 gepresenteerde	 schema	 van	
beleidsontwikkeling	 is	 duidelijk	 zichtbaar	 dat	 veranderingen	 ten	 aanzien	 van	 stagebegelei-
ding	 c.q.	 management	 gevolgen	 hebben	 voor	 bijvoorbeeld	 de	 cultuur	 binnen	 de	 school	 en	
voor	personeelsbeleid.	De	school,	scholen	voor	praktijkonderwijs	of	het	Samenwerkingsver-
band	moeten	zich	hier	bewust	van	zijn.
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�  Naschools begeleiden: een praktijkvoor-
beeld

Na	 enkele	 interne	 en	 externe	 stages	 werd	 duidelijk	 dat	 voor	Willem	 een	 plaatsingsstage	
gezocht	 moest	 worden	 bij	 een	 klein	 bedrijf.	 En	 de	 werkzaamheden	 mochten	 fysiek	 best	
zwaar	 zijn,	 zolang	 er	maar	niet	 teveel	 technisch	 inzicht	gevraagd	werd.	Uit	 eerdere	 stages	
waren	namelijk	enkele	aspecten	duidelijk	geworden.
–	 Bij	een	groot	bedrijf	verdween	hij	al	snel	in	de	anonimiteit.	Hij	wist	niet	bij	wie	hij	moest	
zijn	 als	 hij	 bepaalde	 zaken	 niet	 snapte.	 Hij	 deed	 dan	 maar	 wat.	 Collega’s	 hadden	 daarom	
meer	last	dan	gemak	van	hem.	Voor	zijn	zelfvertrouwen	was	dit	fnuikend,	want	hij	kreeg	dan	
weer	van	de	een,	dan	weer	van	de	ander	te	horen	dat	hij	het	niet	goed	deed.	Maar	niemand	
vertelde	hem	wat	hij	dan	wèl	moest	doen	om	optimaal	te	functioneren.	Willem	meldde	zich	
dan	ziek,	of	hij	kwam	veel	te	laat	op	z’n	werk;

–	 Op	 het	 eerste	 gezicht	 leek	Willem	 een	 normaal	 functionerende	 leerling.	 Hij	 wekte	 de	
indruk	dat	hij	ingewikkelde	klusjes	met	gemak	aankon.	Niets	bleek	echter	minder	waar.	De	
stagegever	 moest	 daarom	 alle	 moeite	 doen	 om	 werkzaamheden	 te	 zoeken	 die	Willem	 wèl	
aankon.	Omdat	daarmee	geen	hele	stagedag	te	vullen	was,	 liep	Willem	de	helft	van	de	tijd	
met	de	ziel	onder	de	arm.	Na	enkele	weken	was	de	motivatie	verdwenen,	en	meldde	hij	zich	
weer	ziek;

–	 Willem	was	(en	is	nog	steeds)	afhankelijk	van	een	vertrouwenspersoon.	Aan	die	persoon	
kan	hij	z’n	verhaal	kwijt.	Tevens	is	die	persoon	beter	in	staat	om	door	‘de	muur	om	Willem’	
heen	te	prikken.	In	de	loop	van	de	tijd	had	hij	namelijk	een	soort	van	verdedigings-	en	hand-
havingsysteem	ontwikkeld.	Dat	systeem	was	voornamelijk	gebaseerd	op	verhalen	en	bewe-
ringen	die	geen	reële	basis	hadden,	maar	waar	hij	inmiddels	heilig	in	was	gaan	geloven.	Zijn	
belevingswereld	ontwikkelde	zich	onder	invloed	daarvan	negatief.	Stagegevers	kregen	meer	
dan	eens	het	gevoel	dat	ze	in	de	maling	werden	genomen	door	Willem,	terwijl	dat	zijn	inten-
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tie	 zeker	 niet	 was.	 Zodra	 hij	 echter	 te	 maken	 kreeg	 met	 iemand	 die	 daar	 doorheen	 prikte,	
legde	hij	zich	er	meteen	bij	neer.	Door	de	koppeling	aan	een	vertrouwenspersoon	konden	de	
mogelijkheden	van	Willem	(met	name	de	fysieke	mogelijkheden)	optimaal	benut	worden.

De	laatste	stageplaats	van	Willem	was	bij	een	drankengroothandel.	Hij	kwam	te	werken	op	
een	kleine	afdeling	met	maximaal	vijf	personen.	Hij	werd	bijrijder	van	een	joviale	maar	con-
sciëntieuze	collega.	Samen	laadden	ze	‘s	morgens	de	bus	in	en	gingen	dan	de	klanten	langs.	
Onderweg	werd	honderduit	gepraat	over	van	alles	en	nog	wat.	De	collega	was	gewend	om	
met	jongens	uit	het	praktijkonderwijs	te	werken.	Willem	voelde	zich	begrepen	door	z’n	col-
lega.	Hij	liep	zich	daarom	de	vouwen	uit	z’n	broek.

De	plaatsingsstage	werd	al	snel	omgezet	in	een	tijdelijk	arbeidscontract.	Die	snelheid	werd	
onder	 andere	 bepaald	 door	 de	 onverwachte	 verwijdering	 van	 school.	 Om	 redenen	 die	 hier	
niet	 verder	 toegelicht	 worden,	 werd	 besloten	 om	Willem	 als	 leerling	 uit	 te	 schrijven.	 De	
begeleiding	van	Willem	werd	in	overleg	met	alle	betrokkenen	overgenomen	door	de	werkge-
ver,	de	voogd	(vanwege	het	tehuisverleden)	en	een	begeleider	van	de	SPD.

Er	veranderde	enorm	veel	voor	Willem:
–	 hij	ging	niet	langer	naar	school	zodat	hij	het	directe	contact	met	z’n	vriendenkring	groten-

deels	verloor;
–	 hij	ging	vijf	dagen	per	week	werken;
–	 hij	 ging	 zelfstandig	 wonen	 (weliswaar	 onder	 toezicht,	 maar	 er	 werd	 een	 groot	 appèl	

gedaan	op	z’n	verantwoordelijkheid).
De	werkgever	heeft	die	veranderingen	goed	opgevangen.	Omdat	hij	zich	voorgenomen	had	
van	Willem	 een	 goede	 werkkracht	 te	 maken,	 werd	 er	 af	 en	 toe	 een	 oogje	 dichtgeknepen.	
Samen	met	Willem	stelde	hij	 een	aantal	basisvoorwaarden	op.	Willem	moest	 zich	 in	 ieder	
geval	houden	aan	de	begintijden	van	het	bedrijf.	Als	je	samen	‘een	rit	doet’,	moet	je	er	wel	
op	tijd	zijn.	En	je	moet	er	te	allen	tijde	voor	zorgen	dat	de	klant	tevreden	is	en	dat	je	collega’s	
zich	niet	aan	je	storen.

De	breuk	met	de	school	bleek	al	snel	meer	nadelen	dan	voordelen	te	hebben.	Bij	het	eerste	
overleg	met	de	school	werd	daarom	besloten	de	band	met	school	toch	weer	aan	te	halen.	Met	
Willem	werd	afgesproken	dat	hij	twee	avonden	per	week	terug	naar	school	zou	gaan.	Op	de	
eerste	avond	werd	hij	ingewijd	in	de	geheimen	van	de	computer	(de	werkgever	had	aange-
geven	dat	het	werken	met	Word	een	‘vereiste’	was)	en	op	de	tweede	avond	werd	de	theorie	
van	het	rijbewijs	behandeld.	Willem	beleefde	de	leerkrachten	op	een	andere	manier.	De	baas	
vond	het	belangrijk	dat	hij	naar	school	ging,	en	de	meesters	en	juffen	deden	best	wel	aardig	
tegen	hem.	Kortom:	de	schooltijd	werd	nuttig	en	plezierig	gevonden.	Met	een	enkele	onder-
breking	(een	mens	 is	soms	ziek	en	fietsbanden	kunnen	plotseling	 lek	raken)	volgde	hij	het	
programma	serieus.

Het	 wonen	 op	 kamers	 verliep	 aanvankelijk	 goed.	Willem	 had	 met	 hulp	 van	 collega’s	 en	
oude	vrienden	z’n	kamer	gezellig	ingericht.	Z’n	baas	spaarde	stiekem	voor	hem.	Willem	was		
’s	avonds	te	moe	om	de	stad	in	te	gaan	en	dook	dus	vroeg	onder	de	wol.	De	volgende	morgen	
werd	hij	opgehaald	door	een	collega,	zodat	hij	altijd	op	tijd	was.	Maar	dat	veranderde	na	een	
tijdje.	Willem	raakte	gewend	aan	het	ritme.	Hij	kocht	een	maandkaart	en	werd	mobieler.	De	
collega	vond	het	prima,	maar	de	baas	was	er	niet	kapot	van.	Willem	werd	ineens	afhankelijk	
van	zichzelf.	Hij	moest	er	zelf	voor	zorgen	dat	hij	op	tijd	op	het	werk	kwam.	Dat	lukte	niet	
altijd.	En	twee	dagen	achtereen	bellen	met	de	mededeling	dat	je	je	verslapen	hebt,	scoort	ook	
niet	fijn.	De	methode	van	het	ziekmelden	werd	weer	van	stal	gehaald.	De	baas	zag	aanko-
men	dat	het	verkeerd	ging	en	besloot	contact	op	te	nemen	met	de	medewerkster	van	de	SPD.	
Zij	 begeleidde	Willem.	 Ze	 nam	 het	 signaal	 serieus	 op	 en	 ging	 de	 strijd	 aan.	Willem	 werd	
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vijf	ochtenden	per	week	om	6	uur	uit	bed	gebeld.	En	twee	keer	per	week	volgde	er	een	kort	
gesprek.	Omdat	Willem	het	eens	was	met	de	gedachte	achter	deze	strategie,	werkte	hij	mee.	
De	situatie	werd	als	vanouds.

Het	contact	met	school	werd	zo	goed	dat	Willem	er	graag	heenging.	En	hij	deed	zijn	huis-
werk	 zo	 goed	 dat	 hij	 het	 theoriegedeelte	 van	 het	 rijbewijs	 haalde.	 Intussen	 had	 z’n	 baas	
genoeg	geld	van	het	loon	opzij	gezet	dat	Willem	praktijklessen	kon	gaan	volgen.	Na	30	les-
sen	mocht	hij	afrijden.	Hij	slaagde	in	één	keer!	Er	werden	meteen	wilde	plannen	gemaakt,	
maar	 de	 begeleidster	 wist	 de	 droom	 te	 neutraliseren.	 In	 overleg	 besloot	Willem	 om	 z’n	
schaarse	spaarcenten	te	gebruiken	voor	de	aankleding	van	z’n	flatje.

De	moeilijke	eerste	periode	is	 inmiddels	voorbij.	Willem	heeft	even	kunnen	ruiken	aan	het	
‘grote’	 geld.	 Hij	 heeft	 onnodige	 dingen	 gekocht	 (met	 dank	 aan	 Otto	 en	Wehkamp)	 en	 is	
fors	gaan	stappen.	Daardoor	heeft	hij	gedurende	veel	maanden	op	de	blaren	moeten	zitten.	
Gelukkig	 voor	 hem	 is	 de	 schade	 beperkt	 gebleven.	 Dankzij	 voortdurende	 begeleiding	 en	
steun	 van	 de	 begeleidster	 èn	 de	 werkgever	 zijn	 er	 geen	 ongelukken	 gebeurd.	 Marco	 heeft	
zich	neergelegd	bij	het	feit	dat	hij	afhankelijk	is	van	een	strakke	begeleiding.	Gelukkig	voor	
hem	zijn	er	in	zijn	omgeving	genoeg	mensen	die	hem	regelmatig	met	raad	en	daad	bijstaan.	
De	ene	keer	gebeurt	dat	door	een	kennis,	de	andere	keer	gebeurt	dat	op	school.	Z’n	‘ouwe	
meester’	weet	precies	wanneer	hij	 de	 teugels	kan	 laten	vieren	of	op	de	 rem	moet	 trappen.	
Iedereen	is	het	er	over	eens	dat	in	het	geval	van	Willem	een	plaatsing	op	een	ROC	een	ver-
keerde	 beslissing	 zou	 zijn	 geweest.	Willem	 moet	 het	 hebben	 van	 persoonlijke	 aandacht	 in	
een	kleine	setting	en	van	mensen	die	in	hem	blijven	geloven,	ondanks	missers	en	blunders.

De	 rol	 van	het	 praktijkonderwijs	 in	 dit	 voorbeeld	 is	 belangrijk.	Men	heeft	 op	 een	bepaald	
moment	besloten	Willem	van	 school	 te	verwijderen.	Doorgaan	zou	voor	meerdere	partijen	
geen	goede	beslissing	zijn	geweest.	Maar	het	 (voorspelde)	hernieuwde	contact	heeft	goede	
resultaten	gehad.	Willem	kwam	met	een	ander	doel	terug.	Zijn	inzet	was	voorbeeldig	en	de	
resultaten	navenant.	De	school	 is	bij	de	opzet	van	 ‘terugkomavonden’	volledig	afhankelijk	
van	de	bereidwilligheid	van	eigen	medewerkers.	Enkele	docenten	gaan	 in	de	vrije	 tijd	aan	
de	slag	om	oud-leerlingen	praktisch	te	scholen	en	de	secretaresse	stelt	zich	beschikbaar	om	
computerles	te	geven.	Een	dergelijke	constructie	is	te	sterk	afhankelijk	van	het	idealisme	van	
een	 enkeling.	 Om	 de	 naschoolse	 opvang	 te	 institutionaliseren	 zijn	 uitgewerkte	 plannen	 en	
financiële	middelen	nodig.	De	school	van	Willem	zou	extra	beloond	moeten	worden	voor	de	
extra	activiteiten.	De	gelden	die	nu	aan	de	werkgever	worden	verstrekt	(ƒ	24.000,--	voor	een	
periode	van	3	jaar:	ƒ	12.000,--	in	het	eerste	jaar,	ƒ	8.000,--	in	het	tweede	jaar	en	ƒ	4.000,--	in	
het	derde	jaar)	zouden	voor	een	deel	(of	helemaal)	beschikbaar	kunnen	worden	gesteld	aan	
de	school.	De	school	kan	haar	activiteiten	dan	een	structureel	karakter	geven.	Het	mes	snijdt	
dan	aan	meerdere	kanten:
–	 de	jongere	blijft	een	constructieve	band	met	de	school	behouden;
–	 de	school	heeft	de	gelegenheid	de	jongere	langer	te	begeleiden;
–	 de	toekomstige	leerling	weet	dat	de	school	hem/haar	ook	nog	kan	begeleiden	na	het	einde	

van	de	schoolloopbaan	(ouders	en	 toeleverende	scholen	weten	dat	ze	een	school	kiezen	
die	de	begeleiding	zo	breed	mogelijk	opvat);

–	 de	werkgever	wordt	wat	betreft	de	begeleiding	van	de	werknemer	ontlast	en	kan	zich	vol-
ledig	richten	op	het	inpassen	van	de	nieuwe	werknemer	in	het	arbeidsproces.

Willem	 bestaat	 echt	 en	 de	 school	 ook.	 Het	 mag	 duidelijk	 zijn	 dat	 het	 verhaal	 van	Willem	
neigt	naar	een	successtory.	Als	één	pion	eerder	was	omgevallen,	was	het	anders	afgelopen.	
Daarvoor	 was	Willen	 te	 veel	 afhankelijk	 van	 de	 goedwillendheid	 van	 de	 begeleiders.	 Die	
begeleiders	(zowel	de	voogd,	de	medewerkster	van	de	SPD	als	de	werkgever)	hebben	Willem	
op	de	rails	gehouden.	En	waarom?	Die	vraag	is	niet	te	beantwoorden.	Met	rechten	en	plich-
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ten	komen	de	werkgever	en	de	werknemer	niet	ver	als	er	niemand	is	die	als	stuwende	kracht	
dient.	Duidelijk	is	wel	dat	het	bekende	voor	de	leerling	van	het	praktijkonderwijs	belangrijk	
is.	De	 rol	van	de	school	kan	daarbij	van	doorslaggevende	aard	zijn.	 In	de	nabije	 toekomst	
moet	daarom	bekeken	worden	in	welke	vorm	en	onder	welke	condities	die	rol	een	juridisch	
kader	kan	krijgen.
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�  Naschools begeleiden/Jobkeeping As-
sistance

In	 dit	 hoofdstuk	 gaan	 we	 in	 op	 (mogelijke)	 knelpunten	 met	 betrekking	 tot	 het	 naschools	
begeleiden	 (of	 jobkeeping	 assistance).	 Er	 is	 (nog)	 geen	 wettelijke	 regeling	 voor	 naschools	
begeleiden.	Om	die	reden	is	er	geen	financiering	aan	deze	door	zowel	de	werkgever	als	de	
school	voor	praktijkonderwijs	als	noodzakelijk	ervaren	vorm	van	begeleiden.	Wel	bestaat	de	
mogelijkheid	om	Rea-gelden	voor	de	nazorg	te	gebruiken.	Vanuit	het	plaatsingsbudget	kan	1	
jaar	extra	begeleiding	door	de	school	voor	praktijkonderwijs	worden	bekostigd.	De	beslissing	
om	het	geld	voor	dat	doel	te	besteden,	ligt	geheel	bij	de	werkgever.	Die	werkgever	is	alleen	
verplicht	aan	het	einde	van	het	jaar	te	verantwoorden	wat	er	met	het	geld	is	gebeurd	(enkele	
mogelijkheden:	 compensatie	 van	 de	 loonkosten	 omdat	 de	 nieuwe	 werknemer	 voortdurend	
begeleid	moet	worden	en	slechts	een	gedeelte	van	de	tijd	productief	is,	financiering	van	de	
begeleiding	 door	 de	 school	 voor	 praktijkonderwijs,	 financiering	 van	 de	 begeleiding	 door	
externe	instanties,	financiering	van	een	opleiding	bij	het	ROC).	Scholen	voor	praktijkonder-
wijs,	die	het	naschools	begeleiden	gedeeltelijk	of	geheel	onder	eigen	beheer	willen	houden,	
moeten	voor	wat	betreft	de	financiële	ondersteuning,	daarover	 in	onderhandeling	gaan	met	
Arbeidsintegratie.	Het	financiële	aspect	is	op	dit	moment	een	hot	item.	De	regionale	instan-
ties	overleggen	op	korte	termijn	om	de	voordelen	van	landelijke	afspraken	en	regelingen	te	
bespreken.	De	bestaande	afspraken	hebben	allemaal	een	 regionaal	karakter.	Voordeel	daar-
van	is	dat	er	een	grotere	kans	op	maatwerk	is.	Zo	kan	het	arbeidsaanbod	regionaal	geregeld	
zijn/worden.	Scholen	(maar	ook	bedrijven)	zijn	dan	minder	afhankelijk	van	enkele	enthou-
siastelingen	 die	 met	 frisse	 flair	 en	 groot	 gemak	 de	 plaatselijke	 arbeidsmarkt	 afstruinen	 op	
zoek	naar	passende	werkplekken	voor	de	leerlingen.	Scholen	zijn	beter	op	de	hoogte	van	de	
cognitieve	en	sociaal-emotionele	ontwikkeling	dan	bijvoorbeeld	de	jobcoach	van	START	of	
de	 integratieconsulente.	Bedrijven	kunnen	daar	hun	voordeel	mee	doen	(wat	 in	veel	geval-
len	ook	gebeurt,	maar	niet	structureel).	In	bijlage	4	wordt	aandacht	besteed	aan	de	financiële	
aspecten.

Er	 is	 geen	 effectieve	 aansluiting	 met	 de	 ROC’s.	 Een	 aantal	 opleidingscentra	 heeft	 een	
programma	 verzorging,	 bouw	 (met	 name	 hout),	 magazijn	 en	 groen,	 maar	 het	 aantal	
praktijkonderwijs-leerlingen	 dat	 deze	 opleidingen	 met	 goed	 gevolg	 doorloopt,	 is	 erg	
gering.	 Het	 praktijkonderwijs	 moet	 in	 feite	 hand	 in	 hand	 gaan	 met	 de	 ROC’s.	 De	 meeste	
(vervolg)mogelijkheden	heeft	een	leerling	als	er	een	ROC-opleiding	wordt	gevolgd	èn	posi-
tief	 wordt	 afgesloten.	 Daarnaast	 is	 het	 statusverhogend.	 Met	 name	 bij	 allochtone	 ouders	
speelt	de	acceptatieproblematiek	een	belangrijke	 rol.	Daarom	opteert	men	 in	principe	voor	
een	ROC-opleiding.	De	school	voor	praktijkonderwijs	is	nauwelijks	interessant	voor	een	deel	
van	deze	doelgroep.	Groot	nadeel	bij	dit	alles	is	de	vormgeving	van	menig	ROC.	Leerlingen	
uit	het	praktijkonderwijs	maken	de	meeste	kans	als	ze	naar	een	ROC	gaan	met	een	kleine	set-
ting.	Zodra	het	groot	en	log	wordt,	haakt	de	praktijkonderwijsleerling	(snel)	af.	In	een	moge-
lijk	(vervolg)-onderzoek	moet	een	duidelijk	beeld	geschetst	worden	van	de	mogelijkheden	en	
onmogelijkheden	van	de	ROC’s	voor	leerlingen	uit	het	praktijkonderwijs.

Er	is	veelal	behoefte	aan	een	bovenschoolse	stagecoördinatie.	De	gemeenten	moeten	hierin	
een	sturende	rol	vervullen.	Enkele	‘experimenten’	maken	duidelijk	dat	een	dergelijke	coördi-
natievorm	effectief	kan	zijn	(Amsterdam,	Helmond,	Friesland).
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Leerlingen	 uit	 het	 praktijkonderwijs	 hebben	 een	 vertrouwde,	 duidelijk	 gestructureerde	
omgeving	nodig.	Juist	in	de	fase	waarin	hen	net	de	school	verlaten	hebben	en	gaan	werken,	
hebben	ze	iemand	nodig	die	hen	wegwijs	maakt	in	de	nieuwe	situatie.	Het	standpunt	van	de	
Vereniging	Landelijk	Werkverband	Praktijkonderwijs	 is	dat	de	betrokkenheid	bij	het	plaat-
singstraject	 al	 in	 de	 schoolperiode	 zou	 moeten	 plaatsvinden	 door	 die	 instanties	 die	 na	 de	
schoolperiode	de	begeleiding	(mede)	verzorgen	en	dat	de	school	met	een	afnemende	betrok-
kenheid	deelneemt	aan	de	naschoolse	begeleiding.	In	concreto	zou	dit	kunnen	betekenen	dat	
in	het	traject	de	school	langzamerhand	verantwoordelijkheden	overdraagt	aan	anderen.	Vanaf	
het	 moment	 van	 schoolverlaten	 blijft	 de	 school	 één	 jaar	 verantwoordelijk	 voor	 de	 nazorg.	
Daarna	 wordt	 de	 verantwoordelijkheid	 overgedragen,	 maar	 blijft	 de	 school	 betrokken	 tot	
maximaal	3	jaar	na	het	verlaten	van	de	school.

Stage:	 Begeleidingsschool

Laatste	leerjaar/plaatsingsstage:	 School	verantwoordelijk	voor	begeleiding.	Betrokkenen:
	 –	 netwerk;
	 –	 arbeidsconsulent;
	 –	 St.	Traject;
	 –	 WIW;
	 –	 GAK.

Moment	van	schoolverlaten

1e	jaar:	 School	verantwoordelijk	voor	begeleiding.	Betrokkenen:
	 –	 netwerk;
	 –	 arbeidsconsulent;
	 –	 St.	Traject;
	 –	 GAK.

2e	jaar:	 Overdracht	van	verantwoordelijkheid	naar:
	 –	 arbeidsconsulent;
	 –	 jobcoach.
	 School	is	nog	wel	betrokken.

3e	jaar:	 Verantwoordelijkheid:
	 –	 arbeidsconsulent;
	 –	 jobcoach.
	 Betrokkenheid	van	school	neemt	af.

4e	jaar:	 Einde	van	de	betrokkenheid	van	school.
(Bron:	J.	van	Heerikhuizen,	De	Viersprong,	school	voor	praktijkonderwijs,	1999,	Nijkerk)

Belangrijk	is	dat	de	naschoolse	begeleiding	wordt	gefaciliteerd	vergelijkbaar	met	de	facilite-
ring	van	de	ambulante	begeleiding.

Een	 belangrijk	 discussiepunt	 is	 wie	 het	 meest	 efficiënt	 subsidies	 kan	 benutten.	Voor	 leer-
lingen	 uit	 het	 praktijkonderwijs	 zijn	 diverse	 subsidiemogelijkheden	 voor	 werkgevers	 (zie	
bijlage	4,	2.5).	Veel	scholen	willen	graag	nazorg	bieden	aan	hun	oud-leerlingen.	Voor	de	leer-
ling	vreemde	instanties	bereiken	veel	minder	dan	de	eigen	meester	of	juf.	En	de	oude	school	
is	 een	 vertrouwde	 omgeving	 voor	 de	 jongere.	 Op	 sommige	 plaatsen	 is	 het	 scholen	 gelukt	
afspraken	 te	 maken	 met	 de	 werkgever	 over	 de	 besteding	 van	 subsidiegelden.	 Maar	 over-
heidsbeleid	is	er	nog	niet	voor	ontwikkeld.
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 Bijlage �  Netwerkschema voor stage- en 
arbeidstoeleiding
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 Bijlage � Concept onderwijskundig rapport 

© Samenwerkend Praktijkonderwijs Amsterdam, Hans ter Braak

In	het	document	(33	bladzijden)	komen	de	volgende	onderwerpen	aan	de	orde:
–	 persoonlijke	ontwikkeling;
–	 fysieke	conditie;
–	 gegevens	lichamelijke	oefening;
–	 medische	gegevens	met	betrekking	tot	stagelopen;
–	 werkhouding;
–	 schoolvorderingen;
–	 technische	vaardigheden;
–	 arbeidssimulatie	&	interne	stages;
–	 stagegevens;
–	 mening	van	de	leerling.

Enkele	pagina’s	als	voorbeeld.

	 Fysieke conditie
(het	gaat	hier	om	aspecten	die	de	vakleerkracht	/	mentor	zelf	kan	beoordelen;	specialistische	
informatie	dient	door	de	schoolarts	te	worden	gegeven)

1	 Algemene	gezondheid	(indien	problematisch	aankruisen):

	 	 	 		 	 	 	 Toelichting:
2	 Algemene	indruk	gezondheid	 	 ________________________________________
2	 Uiterlijke	verzorging	 	 	 ________________________________________
2	 Links	/	rechts	onderscheid	 	 ________________________________________
2	 Lichamelijke	klachten		 	 ________________________________________
2	 Vitaliteit	/	lichamelijke	conditie	 ________________________________________
2	 Voedingspatroon	 	 	 ________________________________________	
2	 Slaappatroon	 	 	 	 ________________________________________	
2	 Opvallende	uiterlijke	kenmerken	 ________________________________________
2	 Medicijngebruik	 	 	 ________________________________________
2	 Zindelijkheid	 	 	 	 ________________________________________

2	 Sensomotoriek:

2	 Visueel	 	 	 	 ________________________________________
2	 Auditief	 	 	 	 ________________________________________
2	 Grove	motoriek	 	 	 ________________________________________
2	 Fijne	motoriek:
	 2	 	Links	 	 	 	 _______________________________________
_		 	 2	 Rechts	 	 	 	 ________________________________________	
2	 Motorische	coördinatie	 	 ________________________________________
2	 Overbeweeglijkheid	 	 	 ________________________________________
2	 Onhandigheid		 	 	 ________________________________________
2	 Tics	/	stereotype	bewegingen	 	 ________________________________________
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 Werkhouding

	 	 Ja	 Nee	 Soms
–	 Kon	je	in	de	klas	op	je	stoel	blijven	zitten	of	wilde	je	graag	rondlopen?	 2	 2	 2	
–	 Kon	je	rustig	luisteren	naar	je	leraar	of	vond	je	dat	juist	moeilijk?	 2	 2	 2	
–	 Ging	je	graag	aan	het	werk	of	vond	je	het	leuk	om	rond	te	kijken?		 2	 2	 2		

–	 Als	je	iets	niet	begreep	of	het	lukte	niet,	gaf	je	dan	gauw	op?		 2	 2	 2
–	 Vond	je	dat	je	netjes	werkte?		 2	 2	 2
–	 Ging	je	graag	naar	school?		 2	 2	 2

Als	je	niet	graag	naar	school	ging,	waarom	dan	niet?	
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________	

 Technische vaardigheden

Welke	praktijkvakken	heeft	de	leerling	gevolgd?
Resultaat	aangeven	als:	goed,	voldoende,	onvoldoende.
Sterke/zwakke	kant:	geef	aan	welke	technieken	wel	of	niet	beheerst	worden.	Geef	ook	aan	of	
de	leerling	kan	samenwerken,	kan	omschakelen.
Motoriek:	vermeld	opvallende	afwijkingen.

Vak:	 Resultaat:	 Sterke	kant:	 Zwakke	kant:	 Motoriek:
Houtbewerken
Metaalbewerken
Autotechniek:
–	 Autoplaatwerken
–	 Quick	service
Autowassen/poetsen
Consumptieve	techniek
Land-	en	tuinbouw
Naaldvakken
Magazijnbeheer
Algemene	technieken	(household)
Fietstechniek
Schilderen
Schoonmaken
Winkelpraktijk
Verzorging
Administratieve	werkzaamheden
Huishoudelijke	werkzaamheden
Andere	vakken:
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 Jobkeeping assistance / Naschoolse begeleiding

1	jaar	extra	begeleiding	door	Praktijkschool	gefinancierd	vanuit	Regelgeving	begeleiding	in	
het	kader	van	plaatsingsbudget	Wet	REA.

	 	 Ja	 Nee
–	 Is	er	met	bedrijf	of	instelling	waar	de	leerling	gaat	werken	het
	 machtigingsformulier	door	UVI	ingevuld	en	ondertekend?	 2	 2

	 	Indien	JA,	dan	s.v.p.	een	kopie	van	het	MACHTIGINGSFORMULIER	voor	UVI	als bij-
lage	toevoegen	aan	dit	eindrapport.

–	 	Heeft	de	leerling	NA	dit	jaar	extra	nog	meer	begeleiding
	 en	ondersteuning	nodig?		 2	 2

	 Zo	ja,	wat	is	het	advies	van	de	Praktijkschool	omtrent	de	duur	ervan?
	 2	 Nog	een	extra	jaar
	 2	 Meerdere	jaren

–	 Zijn	er	specifieke	kenmerken	omtrent	de	begeleiding	te	benoemen?		 2	 2
	 Zo	ja,	welke?
	 ________________________________________________________________________

	 Door	wie	wordt	deze	begeleiding	gedaan?
	 2	 De	Stichting	van	het	Praktijkonderwijs	Amsterdam
	 2	 De	SPD
	 2	 Anders

	 Naam	van	de	begeleider:	___________________________________________________
	 Telefoonnummer:	_________________________________________________________

–	 Heeft	het	bedrijf	of	de	instantie	waar	de	leerling	gaat	werken
	 aangegeven	dat	in	de	toekomst	aanvullende	na-	of	omscholing
	 wenselijk	is?	 2	 2

–	 Wie	zou	deze	na-	of	omscholing	kunnen	geven?
	 ________________________________________________________________________	
	 ________________________________________________________________________

–	 Zijn	er	reeds	contacten	met	de	opleidende	instanties	hierover	gelegd?	 2	 2
	 Zo	ja,	s.v.p.	adres	en	contactpersoon	van	deze	instantie	vermelden:
	 ________________________________________________________________________	
	 ________________________________________________________________________

–	 Andere	zorg	of	aanbevelingen:
	 ________________________________________________________________________	
	 ________________________________________________________________________
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 Stages

Welke	stages	heb	je	gedaan:
1	 ________________________________________________________________________	
2	 ________________________________________________________________________
3	 ________________________________________________________________________
4	 ________________________________________________________________________
5	 ________________________________________________________________________

Welke	stage	vond	je	het	leukst?	(Kruis	het	rondje	naast	het	nummer	aan)
2	 1
2	 2
2	 3
2	 4
2	 5

Waarom	vond	je	die	stage	leuk?	
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Welke	stage	vond	je	het	vervelendst?	(Kruis	het	rondje	naast	het	nummer	aan)
2	 1
2	 2
2	 3
2	 4
2	 5

Waarom	vond	je	die	stage	vervelend?	
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

	 	 Ja	 Nee	 Soms
–	 Vind	je	het	vervelend	als	mensen	tegen	je	mopperen	
	 omdat	je	iets	verkeerd	hebt	gedaan?	 2	 2	 2
–	 Kwam	je	wel	op	tijd	op	je	stage?	 2	 2	 2
–	 Als	je	te	laat	kwam,	waar	kwam	dat	dan	door?
	 _______________________________________________________
	 _______________________________________________________
		 _______________________________________________________
	 _______________________________________________________
–	 Heb	je	geprobeerd	om	beter	op	tijd	te	komen?	 2	 2	 2
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	 	 Ja	 Nee	 Soms
Je	gaat	nu	echt	bij	een	bedrijf	of	instelling.
Vind	je	het	prettig	om	door	de	school	nog	een	poosje
begeleid	te	worden	(als	er	bijvoorbeeld	dingen	mis	gaan)?		 2	 2	 2

Als	je	het	eens	bent	met	dit	eindrapport,	zet	dan	alsjeblieft	je	handtekening:

Handtekening:	 _____________________________

Datum:	 		 _____________________________
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 Bijlage � Stage-evaluatieformulier

© Adrie van Veenendaal, Dokter Pelsschool, Utrecht

Stagiair:	 		 	 	 Stagegever:
Aantal	stagedagen:	 Adres:
Dit	is	je	(2e)	stageadres	 Postcode:
Begin	stage:	 Woonplaats:
Einde	stage:	 Telefoon:
	 	 	 		 	 	 Beoordelaar:

	 	 	 		 	 	 Cijfer:	 	 Opmerking:	 	 	
1	 Komt	op	tijd
2	 Meldt	zich	op	tijd	af
3	 Luistert	naar	instructies
4	 Begrijpt	instructies
5	 Technisch	inzicht
6	 Doorzettingsvermogen
7	 Verantwoordelijkheidsgevoel
8	 Zelfstandigheid
9	 Nauwkeurigheid
10	Concentratie
11	Werktempo
12	Incasseringsvermogen
13	Kan	overweg	met	collega’s
14	Kan	leiding	aanvaarden
15	Vraagt	om	hulp
16	Heeft	er	plezier	in
17	‘Ziet’	werk
18	Uiterlijke	verzorging

Totaal:	 		 	 	 											_____	punten	
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  Bijlage �  Arbeidsplaatsing: wet- en regel-
geving

� Inleiding
Iedereen	die	met	arbeidstoeleiding	te	maken	heeft,	weet	dat	er	heel	veel	regelingen	zijn	op	
basis	 waarvan	 werkzoekenden	 een	 baan	 kunnen	 krijgen.	Veel	 van	 deze	 regelingen	 kunnen	
ook	de	kans	vergroten	op	een	baan	voor	leerlingen	van	het	praktijkonderwijs.	Dit	hoofdstuk	
informeert	over	deze	regelingen.	Veel	informatie	is	ook	verkrijgbaar	via	brochures	en	inter-
net.	In	deze	bijlage	zal	daarnaar	verwezen	worden.

De	achterliggende	gedachte	bij	deze	bijlage	over	wet-	en	regelgeving	is	niet	alleen	informa-
tieoverdracht	naar	de	lezer.	Tegelijkertijd	hopen	we	dat	scholen	of	afdelingen	voor	praktijk-
onderwijs	zich	realiseren	dat	deze	stagebegeleiders	en	andere	betrokkenen	vanuit	de	school	
zich	verdiepen	in	deze	materie,	of	zelfs	zich	daarin	laten	scholen.

Deze	 bijlage	 borduurt	 verder	 op	 de	 informatie	 die	 in	 deel	 1	 ‘Stages,	 werktoeleiding	 en	
naschools	 begeleiden’	 in	 de	 serie	 ‘Werken	 aan	 praktijkonderwijs’	 gegeven	 is	 over	 diverse	
wetten.	 In	 dit	 tweede	 deel	 worden	 specifieke	 regelingen	 en	 bekostigingen	 beschreven.	 In	
deze	bijlage	ontbreken	de	achterliggende	uitgangspunten	van	de	wet.	Deze	kunt	u	terugvin-
den	in	het	eerste	werkdocument	dat	in	januari	1999	verschenen	is	(bestelnummer	210007).

� Regelingen en subsidies

�.� Sociale Werkvoorziening
Sinds	 1	 januari	 1998	 geldt	 de	 nieuwe	 wet	 sociale	 werkvoorziening	 (nWSW).	 Deze	 wet	 is	
bedoeld	om	mensen	met	een	arbeidshandicap	aan	een	passende	en	volwaardige	baan	te	hel-
pen.	Een	baan	waarin	ze	zoveel	mogelijk	zelfstandig	kunnen	werken.	Dat	kan	zijn	bij	 een	
sociale	werkvoorziening	of	bij	een	‘gewone’	werkgever.

Er	zijn	twee	verschillen	met	de	eerdere	WSW:
1	 men	kan	binnen	de	nieuwe	regeling	begeleid	gaan	werken	bij	een	gewone	werkgever;
2	 een	onafhankelijke	commissie	bekijkt	of	men	in	WSW-verband	kan	werken.

Dit	betekent	het	volgende:
de	gemeente,	het	 arbeidsbureau,	de	mensen	zelf,	 of	de	 school/afdeling	voor	praktijkonder-
wijs	zorgt	ervoor	dat	de	leerling	zich	aanmeldt	bij	de	indicatiecommissie.	Deze	onafhanke-
lijke	 commissie	bepaalt	 of	 de	 leerling	 een	WSW-baan	krijgt	 aangeboden.	 Is	 dat	 het	 geval,	
dan	 wordt	 er	 voor	 de	 leerling	 een	WSW-baan	 gezocht.	 Er	 is	 wel	 een	 wachtlijst.	Valt	 de	
leerling	niet	onder	de	WSW,	dan	verwijst	de	commissie	de	school	en	de	leerling	door	naar	
bijvoorbeeld	 een	 zorginstelling.	 Mocht	 de	 sociale	 werkvoorziening	 er	 op	 aansturen	 dat	 de	
oud-leerling	ander	werk	moet	gaan	doen,	dan	staat	er	in	de	wet	dat	de	werknemer	recht	heeft	
op	begeleiding.
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Het	is	de	onafhankelijke	commissie	die	vaststelt	waar	de	oud-leerling	kan	komen	te	werken.	
Er	zijn	twee	mogelijkheden:
–	 eerst	 wordt	 bekeken	 of	 de	 kandidaat	 begeleid	 kan	 worden	 en	 wil	 gaan	 werken	 bij	 een	
gewoon	bedrijf.	Kan	dat,	dan	wordt,	als	er	een	geschikt	bedrijf	gevonden	 is,	dat	bedrijf	de	
werkgever.	Om	zo	zelfstandig	mogelijk	te	werken,	wordt	de	werknemer	begeleidt	door	een	
professionele	organisatie.	De	gemeente	staat	garant	voor	de	baan.	Komt	de	werknemer	plot-
seling	zonder	werk	te	zitten,	dan	zorgt	de	gemeente	dus	voor	een	oplossing;

–	 is	begeleid	werken	bij	een	gewoon	bedrijf	niet	mogelijk,	dan	krijgt	de	oud-leerling	een	
baan	bij	een	sociaal	werkvoorzieningsbedrijf	De	oud-leerling	kan	dan	gaan	werken	bij	een	
sociale	werkplaats,	maar	ook	daarbuiten.	Werkt	de	oud-leerling	via	de	sociale	werkvoorzie-
ning	bij	een	bedrijf,	dan	heet	dat	uitlenen	of	detacheren.	 In	dat	geval	blijft	de	oud-leerling	
gewoon	in	dienst	van	het	sociaal	werkvoorzieningsbedrijf

Als	een	oud-leerling	(tot	23	jaar)	te	lang	op	de	WSW-wachtlijst	staat,	dan	kan	hem/haar	via	
de	Wet	 Inschakeling	Werkzoekende	 (WIW)	 een	 tijdelijke	 baan	 worden	 aangeboden.	 Dat	
gebeurt	dan	in	afwachting	van	een	WSW-baan.	

Ook	 bij	 een	WIW-baan	 wordt	 er	 gezocht	 naar	 passend	 werk	 en	 krijgt	 de	 oud-leerling	 de	
nodige	begeleiding.	Komt	er	een	WSW-baan	vrij,	dan	stroomt	de	oud-leerling	door	naar	deze	
baan.	Wordt	de	oud-leerling	23	jaar	of	ouder	en	heeft	deze	nog	geen	WSW-baan,	dan	krijgt	
hij/zij	een	nieuwe	WIW-baan	of	een	werkervaringsplaats	aangeboden	totdat	er	en	WSW-baan	
vrijkomt.

Bij	alle	leerlingen	die	na	1	augustus	1998	in	dienst	traden	van	een	sociaal	werkvoorzienings-
bedrijf	 wordt	 periodiek	 bekeken	 of	 hij/zij	 nog	 aan	 de	 gestelde	 eisen	 voldoet.	 Met	 andere	
woorden,	er	wordt	gekeken	of	ze	nog	vallen	onder	de	nieuwe	doelgroepdefiniëring:	“Alleen	
personen	 die	 door	 aantoonbare	 lichamelijke,	 verstandelijke	 of	 psychische	 beperkingen	 uit-
sluitend	 onder	 specifiek	 aangepaste	 omstandigheden	 in	 staat	 zijn	 tot	 regelmatige	 arbeid”,	
vallen	nog	onder	de	nieuwe	wet.	Dit	houdt	in	dat	met	name	‘sociaal	gehandicapten’	niet	meer	
onder	de	WSW	vallen.	

Deze	 informatie	 is	 afkomstig	 van:	 www.minszw.nl/Documenten/Informatie/Werk/gesubsi/	
wsw.htm

�.� De Wet Inschakeling Werkzoekenden
Lagere	loonkosten	en	de	mogelijkheid	om	nieuw	personeel	 langer	dan	normaal	op	proef	 te	
nemen.	Dat	zijn	voordelen	die	werkgevers	kunnen	hebben	als	zij	onder	andere	een	oud-leer-
ling	 van	 het	 praktijkonderwijs	 via	 een	 werkervaringsplaats	 inschakelen.	 Deze	 werkerva-
ringsplaatsen	 maken	 onderdeel	 uit	 van	 de	Wet	 Inschakeling	Werkzoekenden	 (WIW).	 Deze	
wet	heeft	als	doel	om	meer	werkzoekende	via	een	gesubsidieerde	baan	aan	regulier	werk	te	
helpen.

Het	 inschakelen	 van	 een	 werkzoekende	 via	 een	 werkervaringsplaats	 is	 interessant	 voor	
werkgevers	die	weinig	risico’s	willen	lopen	bij	het	aannemen	van	nieuw	personeel.	Als	een	
werkgever	 een	werkzoekende	via	 een	werkervaringsplaats	 aanstelt,	 kan	de	werkgever	hem	
of	haar	 tenminste	zes	 tot	circa	 twaalf	maanden	op	proef	nemen	(eventueel	 langer).	 In	deze	
periode	komt	de	werkgever	in	aanmerking	voor	een	loonkostensubsidie	die	kan	oplopen	tot	
maximaal	ƒ	17.000,--.	Als	het	salaris	van	de	werknemer	rond	het	minimumloon	ligt,	kan	de	
werkgever	ook	van	fiscale	voordelen	profiteren.	Deze	kunnen	maximaal	ƒ	8.000,--	per	jaar	
bedragen.
Werkzoekenden	die	voor	een	werkervaringsplaats	in	aanmerking	komen,	hebben	een	steun-
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tje	in	de	rug	nodig	om	aan	de	slag	te	komen.	Het	gaat	om	gemotiveerde	werkzoekenden	die	
doorgaans	langer	dan	een	jaar	zonder	werk	zitten.	Ook	oud-leerlingen	kunnen	dus	van	deze	
faciliteiten	gebruik	maken.	Een	werkervaringsplaats	biedt	hen	de	mogelijkheid	om	hun	posi-
tie	op	de	arbeidsmarkt	te	verbeteren.	De	arbeidsvoorwaarden	van	werknemers	met	een	WIW-
werkervaringsbaan	worden	bepaald	door	de	CAO	die	de	werkgever	volgt.	Als	er	geen	CAO	
is,	gelden	de	afspraken	tussen	werkgever	en	werknemer.

Het	 is	 dus	 belangrijk	 om	 te	 kijken	 in	 hoeverre	 (ex-)leerlingen	 van	 het	 praktijkonderwijs	
gebruik	kunnen	maken	van	deze	wettelijke	regeling.

Werkgevers	die	een	werkervaringsplaats	willen	creëren,	kunnen	daarvoor	terecht	bij	instellin-
gen	voor	arbeidsvoorziening.	De	meeste	van	deze	organisaties	werken	op	detacheringbasis.	
Dat	betekent	dat	ze	werknemers	tijdens	de	werkervaringsperiode	aan	werkgevers	uitlenen:	de	
uitgeleende	krachten	zijn	 in	dienst	van	de	detacheringsorganisaties	(deze	organisatie	neemt	
het	formeel	werkgeverschap	op	zich).	De	constructie	heeft	als	voordeel	dat	de	werkgever	niet	
opgezadeld	wordt	met	allerlei	werkgeversverplichtingen,	zoals	het	bijhouden	van	salarisad-
ministratie.	Het	is	de	bedoeling	dat	de	werknemer	na	de	werkervaringsperiode	bij	het	bedrijf	
in	dienst	komt.	Van	verplichting	is	echter	geen	sprake.	De	werkgever	kan	de	werknemer	ook	
direct	zelf	in	dienst	nemen.	

Relevant	voor	het	praktijkonderwijs	lijkt	het	onderdeel	Dienstbetrekkingen	van	de	WIW.

�.� Dienstbetrekkingen (WIW)
De	dienstbetrekking	is	een	belangrijk	onderdeel	van	de	WIW.	De	WIW	is	in	feite	een	voort-
zetting	van	de	plaatsingen	vanuit	de	jeugdwerkgarantiewet	en	de	banenpoolregeling.	Anders	
dan	de	banenpoolplaats	is	de	WIW-dienstbetrekking	veel	meer	een	schakel	in	de	keten	van	
werkloosheid	 naar	 werk	 in	 een	 reguliere	 baan.	Werkgevers	 die	 een	 werkzoekende	 via	 een	
WIW-dienstbetrekking	inhuren,	betalen	hiervoor	doorgaans	een	vergoeding.

De	WIW-dienstbetrekking	 is	 vooral	 aantrekkelijk	wanneer	 een	organisatie	werkzaamheden	
aanbiedt	die	bijdragen	aan	de	ontwikkeling	van	de	werkzoekende.	Zowel	jongere	als	oudere	
werkzoekenden	kunnen	tijdelijk	bij	de	organisatie	worden	gedetacheerd	op	een	werkplek	van	
32	uur	per	week.	De	kosten	(niet	subsidie!)	kunnen	voor	non-profitorganisaties	uiteenlopen	
van	ƒ	0,--	tot	ƒ	1000,--	per	maand.	Dit	is	afhankelijk	van	de	werkplek	en	de	kwalificaties	van	
de	werkzoekende.	Door	detachering	heeft	de	werkgever	niet	direct	de	lasten	van	het	werkge-
verschap.	Bovendien	dragen	bureaus	arbeidsvoorziening	zorg	voor	ondersteuning	en	profes-
sionele	begeleiding	van	de	kandidaat	en	de	betrokken	medewerkers.

Werkzoekenden	onder	de	23	 jaar	 (korter	dan	een	 jaar	werkloos)	en	werkzoekenden	van	23	
jaar	 en	 ouder	 (minimaal	 een	 jaar	 werkzoekend)	 komen	 voor	 een	WIW-dienstbetrekking	
in	 aanmerking.	 Door	 werkervaring	 en	 scholing	 hopen	 deze	 werknemers	 hun	 kansen	 op	 de	
arbeidsmarkt	te	vergroten	en	door	te	stromen	naar	een	reguliere	baan.	Werknemers	met	een	
WIW-dienstbetrekking	werken	 in	principe	32	uur	per	week.	Hun	verdiensten	 liggen	op	het	
niveau	van	het	minimumuurloon.	Jongeren	komen	in	aanmerking	voor	het	minimumjeugd-
loon.	Detachering	van	een	WIW-werknemer	is	in	principe	voor	een	beperkte	periode	moge-
lijk.

Tot	 slot,	 maximaal	 20	 procent	 van	 de	 werknemers	 van	 een	 non-profitorganisatie	 mag	 een	
arbeidsovereenkomst	in	het	kader	van	WIW	hebben.	Hiervan	kan	worden	afgeweken	als	in	
de	CAO	anders	is	afgesproken.	Als	een	organisatie	een	werknemer	wil	inlenen,	dan	moet	de	
Medezeggenschapscommissie	of	de	ondernemingsraad	toetsen	of	er	sprake	is	van	eventuele	
concurrentievervalsing.
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�.� De Wet op de (re)integratie Arbeidsgehandicapten
De	Wet	Rea	is	in	juli	1998	in	werking	getreden.	Het	doel	van	de	Wet	Rea	is	werkgevers	te	
stimuleren	hun	arbeidsomstandighedenbeleid	te	verbeteren	en	de	achterblijvende	arbeidspar-
ticipatie	van	personen	met	een	arbeidshandicap	te	optimaliseren.	De	scholen	en	instellingen	
kunnen	door	het	in	dienst	nemen	en	houden	van	arbeidsgehandicapten	in	aanmerking	komen	
voor	subsidies	in	het	kader	van	deze	wet.

De	doelgroep	van	de	wet	Rea	bestaat	uit	alle	werkzoekenden	die	door	ziekte	of	gebrek	niet	
in	 staat	 zijn	 om	 hun	 eigen	 werk	 te	 hervatten	 of	 ander	 werk	 te	 vinden.	 Zij	 ontvangen	 een	
arbeidsongeschiktheidsuitkering	 op	 grond	 van	 de	WAO,	WAZ	 of	WAJONG,	 of	 komen	 in	
aanmerking	voor	een	(subsidie	voor	een)	werkvoorziening	voor	‘het	behoud,	het	herstel	of	
de	bevordering	van	de	arbeidsgeschiktheid’.	Er	zijn	nog	aanvullende	doelgroepen,	maar	die	
worden	hier	gemakshalve	weggelaten.

�.� (Re)integratie-instrumenten voor werkgevers
2.5.1	 Subsidie	kosten	voorzieningen	eigen	werk
Onder	voorzieningen	worden	in	ieder	geval	begrepen	scholing,	 training	en	begeleiding	van	
de	arbeidsgehandicapte	werknemer	en	de	noodzakelijke	aanpassingen	van	de	samenstelling	
en	toewijzing	van	arbeid,	de	inrichting	van	arbeidsplaatsen,	de	productie-	en	werkmethoden	
en	de	bij	de	arbeid	te	gebruiken	hulpmiddelen	alsmede	aanpassing	van	de	inrichting	van	het	
bedrijf.

2.5.2	 Herplaatsingbudget
Van	 een	 herplaatsingbudget	 is	 sprake	 als	 de	 arbeidsgehandicapte	 in	 een	 andere	 functie,	
gedurende	 tenminste	 een	 jaar	 na	 subsidievaststelling,	 terechtkomt	 bij	 dezelfde	 werkge-
ver.	 De	 werkgever	 ontvangt	 in	 dit	 geval	 eenmalig	 een	 subsidie	 ter	 hoogte	 van	 een	 bedrag	
vanƒ-8000,--	wanneer	sprake	is	van	een	volledig	dienstverband.	Bij	herplaatsing	in	deeltijd-
werk	en	beëindiging	van	de	herplaatsing	binnen	een	periode	van	een	jaar	wordt	het	bedrag	
naar	rato	verminderd.	

2.5.3	 Het	plaatsingsbudget
Het	plaatsingsbudget	wordt	verstrekt	bij	het	voor	onbepaalde	 tijd	 in	dienst	nemen	van	een	
‘arbeidsgehandicapte’.	Het	bedraagt	het	eerste	jaar	ƒ	12.000,--	het	tweede	jaar	ƒ	8000,--	en	
het	derde	jaar	van	een	volledig	dienstverband	ƒ	4000,--.	Ook	hier	geldt	dat,	indien	de	dienst-
betrekking	 voor	 bepaalde	 tijd	 is	 aangegaan	 of	 voor	 een	 geringer	 aantal	 uren	 dan	 voor	 een	
voltijdbetrekking	gebruikelijk	is,	het	bedrag	van	de	subsidie	evenredig	wordt	verlaagd.

2.5.4	 Een	pakket	op	maat
Een	pakket	op	maat	kan	door	de	werkgever	aangevraagd	worden	als	de	kosten	van	reïntegra-
tie	hoger	zijn	dan	de	(her)plaatsingsbudgetten.	Het	pakket	op	maat	kan	zijn:
–	 	een	loonkostensubsidie	van	ten	hoogste	een	derde	van	het	overeengekomen	brutoloon	per	

jaar,	over	een	periode	van	maximaal	drie	jaar;
–	 een	eenmalige	trainings-	en	begeleidingssubsidie	van	ten	hoogste	ƒ	4000,--;
–	 een	subsidie	voor	de	kosten	van	scholing;	
–	 	een	subsidie	voor	kosten	die	voortvloeien	uit	noodzakelijke	werkaanpassingen	of	aanpas-

singen	aan	de	werkomgeving;
–	 	een	subsidie	voor	kosten	van	andere	voorzieningen	tot	behoud,	herstel	of	ter	bevordering	

van	de	arbeidsgeschiktheid.
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2.5.5	 De	kwijtscheldings-	en	kortingsregeling	basispremie	WAO
De	kwijtscheldings-	en	kortingsregeling	basispremie	WAO	is	ook	een	instrument	om	arbeids-
gehandicapte	werknemers	in	dienst	te	nemen	of	te	houden.	Als	een	werkgever	5	procent	of	
meer	van	zijn	totale	loonsom	aan	arbeidsgehandicapte	werknemers	besteed,	kan	hij	 in	aan-
merking	komen	voor	een	volledige	kwijtschelding	van	de	WAO-basispremie	over	het	 loon	
van	 deze	 groep	 werknemers.	 Bovendien	 ontvangt	 hij	 voor	 zijn	 overige	 werknemers	 een	
korting	van	25	procent	op	de	basispremie	WAO.	Deze	korting	geldt	tot	een	maximum	van	15	
maal	de	gemiddelde	loonsom	per	werknemer	en	is	door	het	Landelijk	Instituut	sociale	verze-
keringen	(Lisv)	voor	1999	vastgesteld	op	ƒ	688.500,--.	Indien	een	werkgever	slechts	3	of	4	
procent	van	zijn	loonsom	besteedt	aan	arbeidsgehandicapte	werknemers,	dan	geldt	een	pre-
mievrijstelling	over	eenderde,	respectievelijke	tweederde,	van	dit	loon	en	een	verlaging	van	
de	korting	op	de	basispremie	WAO	tot	eenderde,	respectievelijk	tweederde,	van	25	procent.

Een	arbeidsgehandicapte	werknemer	kan	werkvoorzieningen	aanvragen	bij	zijn	uitvoerings-
instelling;	zoals:	vervoersvoorzieningen	voor	woon-werkverkeer,	persoonlijke	ondersteuning	
op	het	werk	(jobcoach)	en	communicatievoorzieningen	voor	doven.

De	 werkingssfeer	 van	 de	 loonsuppletie	 wordt	 uitgebreid.	 Een	 (gedeeltelijk)	 arbeidsonge-
schikte	kan	een	aanvulling	op	zijn	uitkering	ontvangen	als	hij	zijn	werk	hervat	tegen	een	loon	
beneden	zijn	vastgestelde	verdiencapaciteit.	Deze	regeling	is	momenteel	alleen	van	toepas-
sing	op	WAO-uitkeringsgerechtigden.	Bij	arbeidsongeschiktheid	van	minder	dan	15	procent	
kan	er	nu	ook	aanspraak	op	loonsuppletie	gemaakt	worden.

In	de	meeste	gevallen	is	de	werkgever	tezamen	met	de	Arbo-dienst	verantwoordelijk	voor	de	
reïntegratie	van	de	arbeidsgehandicapte	werknemer	in	het	eigen	bedrijf.	Is	reïntegratie	in	het	
eigen	 bedrijf	 niet	 mogelijk	 dan	 verschuift	 de	 verantwoordelijkheid	 van	 de	 werkgever	 naar	
de	uitvoeringsinstelling.	Dit	 laatste	geldt	ook	voor	arbeidsgehandicapten	zonder	werkgever	
maar	met	een	uitkering	van	een	uitvoeringsinstelling.	

Niet	 alle	 reïntegratie-instrumenten	 zijn	 hier	 beschreven.	 Meer	 informatie	 is	 te	 vinden	 in	
de	gratis	brochures	‘Als	het	om	werk	gaat,	hoeft	een	handicap	geen	handicap	meer	te	zijn’	
en	 ‘Wet	 op	 de	 reïntegratie	 arbeidsgehandicapten,	 een	 gezonde	 zaak’	 van	 het	 Ministerie	
van	 SoZaWe.	Tevens	 kunt	 u	 informatie	 vinden	 op:	 http://www.minocw.nl/onderwijs/	 alge-
meen/1999/rea/index.htm.

 Tot slot
Het	praktijkonderwijs	zou	eigenlijk	zodanig	op	de	hoogte	moeten	zijn	van	de	subsidiemoge-
lijkheden	dat	(stage)bedrijven	zo	volledig	mogelijk	geïnformeerd	kunnen	worden.
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 Bijlage �  De leerling als stagiair en werk-
nemer

 Handreiking II.�.� De leerling als stagiair en werknemer
De	leerlingen	van	het	praktijkonderwijs	zijn	praktisch	 ingesteld	en	 leren	vooral	door	doen.	
Ze	hebben	daarom	grote	moeite	met	(theoretisch)	leren.	De	school	voor	praktijkonderwijs	is	
daarom	ook	eindonderwijs.

 Nieuwe criteria
Voorheen	had	het	svo-mlk	leerlingen	die	naar	het	vervolgonderwijs	gingen,	dit	was	zo’n	vijf	
procent	van	de	schoolpopulatie	(Gortzak	&	De	Brabander,	LICOR,	1992).	Door	toepassingen	
van	de	nieuwe	criteria	 is	het	de	bedoeling	dat	het	praktijkonderwijs	uitsluitend	 is	bestemd	
voor	 leerlingen	 voor	 wie	 vervolgonderwijs	 daadwerkelijk	 (ten	 tijde	 van	 toetsing)	 uitgeslo-
ten	is.	Dit	om	te	voorkomen	dat	het	praktijkonderwijs	–	opnieuw	–	in	capaciteitsproblemen	
komt.

	 Werkplekken
Zonder	diploma	en/of	certificaat	behoren	leerlingen	tot	de	categorie	laag-	en	ongeschoolden.	
De	leerlingen	komen	op	alle	mogelijke	werkplekken	terecht	in	de	regio.	In	de	industrie	ver-
richten	ze	vaak	inpakwerk	en	lichte	montagewerkzaamheden,	ze	worden	ingezet	bij	het	coa-
ten	van	grote	metalen	voorwerpen,	het	malen	van	piepschuim,	het	lassen,	slijpen,	boren	van	
trappen	en	het	maken	en	strijken	van	veiligheidskleding.	
In	 de	 bouwnijverheid	 zetten	 de	 ex-leerlingen	 vaak	 tegels	 en	 glas,	 ze	 metselen,	 ze	 voeren	
renovatiewerkzaamheden	uit,	ze	maken	orders	klaar,	ze	laden	en	lossen	met	de	heftruck	en	
zetten	 bijvoorbeeld	 kunststofhoesjes	 op	 sleutels.	 In	 de	 productiebranche	 en	 distributie	 van	
elektriciteit	monteren	ex-leerlingen	elektriciteitskasten	en	doen	ze	sorteerwerk	en	dergelijke.	
In	 het	 onderwijs	 zijn	 ze	 bijvoorbeeld	 conciërge	 en	 in	 de	 horeca	 maken	 ze	 hapjes	 en	 ver-
richten	ze	onder	meer	baliewerkzaamheden.	Meer	informatie	staat	in	het	onderzoeksrapport	
Uitstroom	 ex-leerlingen	 pilot	 praktijkonderwijs	 Hengelo	(resultaten	 telefonische	 enquête,		
C.	Winnubst,	1998).

 Opvattingen van werkgevers
Op	 basis	 van	 diverse	 onderzoeken	 (Pre-pilot	Amsterdam,	 1996,	 De	 werknemers	 van	 het	
praktijkonderwijs.	De	resultaten	van	interviews	met	werkgevers,	G.	Rotman	&	C.	Winnubst,	
1998)	 is	een	duidelijke	beschrijving	 te	geven	van	de	opvattingen	van	werkgevers	over	hun	
werknemers	die	afkomstig	zijn	van	het	toekomstige	praktijkonderwijs.	Werkgevers	zijn	una-
niem	van	mening	dat	de	werkhouding/motivatie,	inzet,	betrouwbaarheid,	maar	ook	het	werk-
plezier	van	de	werknemer	belangrijk	zijn	voor	de	uitvoering	van	de	eerdergenoemde	werk-
zaamheden.	Het	merendeel	van	de	werkgevers	vindt	bovendien	dat	ook	eigenschappen	als	
doorzettingsvermogen,	 werktempo,	 zelfstandigheid	 en	 nauwkeurigheid	 tot	 de	 ‘bagage’	 van	
de	werknemer	zouden	moeten	behoren.	Verder	wijst	het	merendeel	van	de	werkgevers	op	het	
belang	van	sociale	vaardigheden,	bijvoorbeeld	in	de	omgang	met	collega’s	en	klanten,	en	ook	
op	‘het	zich	houden	aan	de	regels’,	zoals	bijvoorbeeld	op	tijd	op	het	werk	komen.	Ongeveer	
de	helft	tot	driekwart	van	de	werkgevers	stelt	minder	hoge	eisen	aan	een	aantal	andere	aspec-
ten.	Zo	worden	representativiteit,	lichamelijke	conditie,	maar	ook	het	hebben	van	problemen	
van	werknemers	met	de	Nederlandse	 taal,	met	 lezen	en	 rekenen,	en	motorische	problemen	
relatief	minder	belangrijk	gevonden	voor	de	uitoefening	van	de	werkzaamheden.	Werkgevers	
is	in	diverse	onderzoeken	ook	gevraagd	naar	het	daadwerkelijke	functioneren	van	de	ex-leer-
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lingen.	Dan	blijkt	dat	de	werkgevers	over	het	algemeen	tevreden	zijn	over	het	functioneren	
van	de	oud-leerlingen.	
Het	merendeel	van	de	werkgevers	(75-100%)	is	van	mening	dat	hun	werknemer	voldoende	
tot	goed	functioneert	op	aan	de	persoon	van	de	werknemer	gerelateerde	aspecten.	Wanneer	
echter	wordt	uitgegaan	van	een	kwalificatie	‘goed	tot	zeer	goed’	valt	op	dat	een	flink	aantal	
ex-leerlingen	hieraan	niet	voldoet.	Het	gaat	hier	dan	om	de	volgende	aspecten:	werktempo,	
zelfstandigheid,	nauwkeurigheid,	oog	hebben	voor	het	werk	en	het	zich	aan	de	regels	hou-
den.	In	eenderde	van	de	gevallen	worden	de	sociale	vaardigheden,	de	nauwkeurigheid,	oog	
hebben	voor	het	werk	en	het	werktempo	als	matig	beoordeeld.	(Meer	informatie	is	terug	te	
vinden	 in	 het	 onderzoeksrapport	 ‘De	 werknemers	 van	 het	 pratkijkonderwijs.	 De	 resultaten	
van	interviews	met	werkgevers’,	G.	Rotman	&	C.	Winnubst,	1998).

 Tot slot
De	 leerlingen	 van	 het	 toekomstige	 praktijkonderwijs	 zijn	 soms	 moeilijk	 bemiddelbare	
werknemers.	Een	doorslaggevende	factor	die	de	plaatsing	van	deze	leerlingen	bepaalt,	is	de	
sociale	bewogenheid	van	de	werkgever.	Daarentegen	is	de	economische	situatie	in	de	regio	
een	factor	van	betekenis	als	het	gaat	om	laag-	en	ongeschoolde	werkzaamheden	voor	deze	
doelgroep.	Naast	de	betrokkenheid	van	de	werkgever	met	de	doelgroep,	is	ook	de	grote	inzet	
van	de	stagebegeleiders	van	de	scholen	voor	praktijkonderwijs	belangrijk	voor	het	succesvol	
plaatsen	van	leerlingen.
Naschoolse	begeleiding	en	begeleiding	door	het	bedrijf	zelf	bepalen	uiteindelijk	of	de	werk-
nemer	zijn	werkplek	daadwerkelijk	behoudt.

��



 Bijlage � Interessante adressen

Enkele	internet-suggesties.

Algemene	en	meer	specifieke	inhoudelijke	informatie.
www.praktijkonderwijs.nl
www.minocw.nl
www.pmvo.nl
www.onderwijsraad.nl
www.friesland.nl/school/
www.vxkmxnschxp.nl
www.inburgernet.nl/ach122.html
www.vmbo-loket.nl
www.aps.nl
www.cps.nl
www.cinop.nl
www.fontys.nl
www.kpcgroep.nl
www.slo.nl

Informatie	over	subsidieregelingen
www.minszw.nl/documenten/informatie/werk/gesubsi/wsw.htm
www.minocw.nl/onderwijs/algemeen/1999/rea/indez.htm
www.bvenet.nl/~ebg/nieuws/wetgeving/rea/htm
www.dds.nl/~pdc/9204000/t/esf4.htm
www.lisv.nl/reintegratie/
www.stwerk.nl/frameset_subsidie.htm
www.vsv.nl/aoframe.htm

Op	de	meeste	homepages	kunt	u	doorklikken	naar	de	homepage	van	een	andere	organisatie.	
Daarnaast	 kunt	 u	 vragen	 kwijt,	 waarna	 u	 vrijwel	 altijd	 binnen	 enkele	 dagen	 een	 antwoord	
krijgt	(schriftelijk	of	via	e-mail).
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