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Woord vooraf 

 

 

Praktijkonderwijs is van oudsher eindonderwijs gericht op arbeidstoeleiding: jongeren toeleiden 

naar arbeid waar zij hun kwaliteiten kunnen inzetten in bedrijven en instellingen. Het zijn 

medewerkers die zich onderscheiden op het terrein van arbeidsinzet, arbeidsmotivatie en  

een hoge mate van betrokkenheid op het bedrijf. 

Maar hoe goed leidt het praktijkonderwijs hun leerlingen naar de arbeidsmarkt? In welke mate 

slaagt het onderwijs er in deze jongeren duurzaam te plaatsen binnen arbeidsorganisaties?  

 

Het blijkt dat na de periode ná de naschoolse begeleiding de uitval hoog is voor onze  

oud-leerlingen en dat de uitval toeneemt als ondersteunende maatregelen om adequaat in  

het arbeidsproces te kunnen blijven functioneren, uitblijven. Reden om ook kritisch naar het 

eigen onderwijs te kijken.   

 

Het Platform Praktijkonderwijs heeft met het project ‘Stage in het praktijkonderwijs’ informatie 

verkregen over de invulling van stage op 15 scholen voor praktijkonderwijs. Bij de keuze voor 

deze scholen is rekening gehouden met de denominatie, met de ligging in een stad of streek, 

met grote of kleine scholen en met een gelijke verdeling van de betrokken scholen over het 

land. Scholen zijn vanuit een vooraf opgesteld kader (zie bijlage 1) gevraagd naar de 

vormgeving van stages binnen hun onderwijs. Zowel directie, stagefunctionarissen, leerlingen 

als stagebedrijven zijn afzonderlijk bevraagd vanuit het opgestelde kader (zie bijlage 2).  

 

De resultaten zijn opvallend. Er wordt kwaliteit geleverd door de scholen; zij handelen in  

het belang van de doelgroep in nauwe samenwerking met alle (externe) netwerkpartners. 

Leerlingen leggen de vinger op de zere plek als er gesproken wordt over hoe stages ingevuld 

worden door hun school. Zij zijn zelfbewust, betrokken, ambitieus en gedreven. Wat wilt u nog 

meer? 

 

Maar er zijn ook vragen te stellen. Vragen over de wijze waarop de school invulling geeft aan 

stages. Dit project maakt deze vragen expliciet om van daaruit met het veld de dialoog aan te 

gaan wat goed en van belang is wanneer we spreken over stages in het kader van toeleiden 

naar een zelfstandige maatschappelijke positie. 

 

Het is geen dictaat, geen eenduidige opgelegde wijze van wat goed is. Dat bepaalt immers het 

veld zelf. En het veld is divers. Dat maakt het boeiend en spannend, maar vooral uitdagend om 

met elkaar de dialoog aan te gaan om te werken aan kwalitatief goed onderwijs. Niet als doel  

op zich, maar juist om blijvende arbeidsparticipatie van onze jongeren te bewerkstelligen.  

Een stage is daartoe een belangrijk middel.  

 

Door scholen worden de nodige begrippen gehanteerd voor verschillende functies en taken 

rondom stage. Zo komen we stagecoördinator, stagebegeleider en stagedocent tegen als het 

gaat over werkzaamheden verricht door een medewerker van de school. Sommige scholen 

werken ook met een zogenaamde leerwerkmeester als praktijkdocent binnen de school.  
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In deze publicatie spreken we over stagecoördinator en stagebegeleider waar het een 

medewerker van de school betreft. Wat betreft eerstgenoemde spreken we over de 

medewerker die met name belast is met alle activiteiten rondom de coördinatie van stages.  

Bij stagebegeleider gaat het om de medewerker vanuit school die de directe leerlingbegeleiding 

uitvoert op de stage. Daarnaast wordt de term praktijkopleider gebruikt, zijnde een medewerker 

van het bedrijf of de instelling die de leerling op de stageplaats begeleidt. 

 

Veel dank zijn wij verschuldigd aan de volgende scholen die bereid waren om open en 

openhartig ons ‘in de keuken’ te laten kijken en ons door te laten vragen op de essentie van wat 

zij elke dag nastreven. Dat vraagt om lef en een juiste leerhouding om altijd opnieuw te durven 

reflecteren op de vragen: ‘Doen we de goede dingen?’ en: ‘Doen we ze goed?’. 

 

 

• De Viaan     Alkmaar 

• Praktijkschool Westfriesland   Locatie Stedebroec 

• Het Segment     Gouda 

• De Linie     Hoofddorp 

• Mijn school     Harderwijk 

• Arkelstein     Deventer 

• Carmel College Salland, afdeling PrO  Raalte 

• Praktijkonderwijs Zutphen   Zutphen 

• Pius X College, Praktijkonderwijs  Bladel 

• Johannes de Swaef    Ede 

• ‘t Wildveld     Venlo 

• Praktijkschool Joannes   Nijmegen 

• Máximacollege    Ridderkerk 

• Groene Hart Praktijkschool   Alphen aan den Rijn 

• Practicum     Zeist 

 

 

Wij wensen u veel uitdaging en inspiratie toe om de vragen voor te leggen aan alle interne en 

externe partners en om met uw collega-scholen te reflecteren op de organisatie en de 

werkwijze van stages. En, misschien wel het belangrijkste, aan uw leerling. Wellicht geven  

juist zij het beste antwoord. 

 

Frans van Efferink 

Cees Hoedjes 

Jac Schreuder 

Wout Schafrat
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1 Aanleiding en doelstelling 

 

 

In de Kwaliteitsagenda Praktijkonderwijs 2012 ‘Het PrO haalt het beste uit zijn leerlingen’ is  

een passage aan stages gewijd. Het onderdeel stage wordt daarin gezien als een cruciaal 

onderdeel in de opleiding. Leerlingen worden tijdens stages in belangrijke mate voorbereid  

op hun toekomst als werknemer.  

 

De aanleiding voor het project ‘Stage in het praktijkonderwijs’, een opdracht van het Platform 

Praktijkonderwijs, is de kwaliteitsagenda van het praktijkonderwijs waar gesproken wordt over 

stages. En juist dit thema staat vanwege allerlei ontwikkelingen nu in de schijnwerpers.  

Daarnaast blijkt uit de PrOZO!-enquêtes dat leerlingen, naarmate zij langer op de school voor 

praktijkonderwijs verblijven, minder gemotiveerd zijn om naar school te gaan. Stagebedrijven 

geven aan dat leerlingen vanuit de school nauwelijks opdrachten, waarmee invulling gegeven 

kan worden aan de inhoud van de stage, meekrijgen naar hun stageplaats. 

 

In de ProZO!-enquêtes, die afgenomen worden in het kader van zelfevaluatie en kwaliteitszorg, 

worden de onderscheiden doelgroepen bevraagd over de tevredenheid over stages. Enkele 

uitkomsten van die enquêtes geven op landelijk niveau aan dat: 

• leerlingen minder gemotiveerd zijn om naar school te gaan naarmate zij langer op een 

school voor praktijkonderwijs verblijven; 

• leerlingen, volgens stagebedrijven, nauwelijks gerichte opdrachten meekrijgen naar hun 

stage waarmee invulling gegeven kan worden aan de inhoud van de stage.  

 

Vanwege maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder de invoering van de Entreeopleidingen 

in het MBO, is het de verwachting dat het praktijkonderwijs zich weer meer op zijn 

oorspronkelijke wettelijke taak moet richten: onderwijs verzorgen op de domeinen wonen, 

werken, vrije tijd en burgerschap met het accent op toeleiden naar arbeid en het behouden van 

die arbeid. Daarnaast speelt de vraag in welke mate het individueel ontwikkelingsplan (IOP),  

als wettelijke verplichting naar alle scholen, een rol speelt in de stage van elke leerling.  

 

Het Platform Praktijkonderwijs vindt in bovenstaande aanleiding om met de scholen voor 

praktijkonderwijs het gesprek aan te gaan waarmee de inhoud van de stage en het 

eindresultaat van de stage mogelijk verbeterd kunnen worden.  

De doelstelling van de opdracht van het Platform Praktijkonderwijs luidt: “Het verhogen van  

de effectiviteit van de stage als middel tot arbeidsvoorbereiding en blijvende arbeid in directe 

relatie tot het IOP van de leerling door het opstellen en aanbieden van een ‘Reflectie op stages 

in het praktijkonderwijs’.”  

 

De bevindingen uit het veld zijn verwerkt en gebundeld om als vraag voor te leggen aan het 

scholenveld. Hiermee kunnen scholen een interne dialoog starten om zichzelf ‘de maat te 

nemen’. Daarnaast kan het resultaat ingezet worden om in collegiaal overleg de discussie met 

elkaar aan te gaan om te bezien of scholen de kwaliteit van stage en stagetrajecten kunnen 

versterken. 
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2 Uitkomsten van schoolbezoeken 

 

 

De verkregen uitkomsten uit de scholenbezoeken zijn gebundeld rondom onderwerpen die 

allemaal direct een relatie hebben met stages in het praktijkonderwijs. Al deze onderwerpen zijn 

van invloed op de kwaliteit van stages in het praktijkonderwijs. Dan gaat het over de visie van 

de school, het beleid en de vertaling daarvan in doelstellingen voor een komende periode.  

Het heeft te maken met de inrichting van en de werkwijze rondom stages met als uiteindelijk 

resultaat: certificering gericht op blijvende arbeidsparticipatie. De betrokkenheid van werkgevers 

is daarin een onmisbare schakel.  

 

Het individueel ontwikkelingsplan (IOP) en opdrachten voor stages zijn onderwerpen die apart 

aandacht behoeven. Dat heeft te maken met de opdracht van arbeidstoeleiding die specifiek 

geldt voor het praktijkonderwijs. Het IOP is het instrument waarmee scholen de leerling 

betrekken op en eigenaar maken van het eigen leerproces. Daarin is het praktijkonderwijs  

uniek en onderscheidend.   
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2.1 Visie op arbeid en arbeidstoeleiding 

 

Het praktijkonderwijs heeft tot doelstelling leerlingen voor te bereiden op maatschappelijk 

blijvend zelfstandig functioneren binnen de samenleving. Arbeid, wonen, vrije tijd en 

burgerschap zijn de pijlers waarop het onderwijs gebouwd is.  

 

Arbeid vormt daarbinnen een cruciaal element. Arbeid maakt zelfstandig functioneren mogelijk 

vanwege een inkomen, biedt eigenwaarde en geeft betekenis aan het eigen bestaan.  

Maar blijvende arbeid is alleen mogelijk als ook de privésituatie op orde is: adequaat zelfstandig 

wonen, zinvol vrije tijd besteden en je kunnen verhouden in de buurt. Het betekent ook 

weerstand kunnen bieden aan ‘uitdagende’ verlokkingen die je dagelijks tegenkomt.  

 

De juiste balans tussen arbeid, wonen, vrije tijd en de vereiste burgerschapscompetenties is 

voor scholen voor praktijkonderwijs een uitdaging. Hoe geef je dit in het opleidingstraject vorm, 

zodanig dat de leerling de onderlinge verbanden begrijpt en inziet? 

 

De essentie van stage is voorbereiden op arbeid. Scholen voor praktijkonderwijs staan voor de 

uitdaging dit zo te organiseren dat jongeren aan het werk komen, maar vooral ook blijven. 

Daarbij moet rekening gehouden worden met demografische en technologische ontwikkelingen, 

veranderingen op de arbeidsmarkt, maatschappelijke ontwikkelingen en de wijzigende 

onderwijs- en sociale wetgeving.  

Dat vraagt van de scholen een duidelijke visie op toeleiden naar arbeid. Wat is deze visie? 

Welke uitgangspunten zijn voor de school leidend in het vormgeven van het opleidingstraject? 

En hoe worden deze uitgangspunten concreet gemaakt in de praktijk? Wat betekent dit voor de 

organisatie en de werkwijze rondom stages? 

 

Pas wanneer dit helder is, kan de interne dialoog gevoerd worden over de vraag of we als 

school de goede dingen doen en ze ook goed doen: opleiden voor een blijvende arbeidsplaats.  
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2.2 Ontwikkelagenda 

 

Als de visie op arbeid en arbeidstoeleiding helder en concreet is, zijn de bekende  

‘kwaliteitsvragen’ ondersteunend om te kijken naar het opleidingstraject en de stages. 

• Doen we de goede dingen? 

• Doen we de dingen goed? 

• Hoe weten we dat? 

• Hoe denken anderen daarover? 

• Wat betekent dit voor onze ontwikkelagenda?  

 

De vraag is of in het denken over de kwaliteit van het onderwijs het onderwerp arbeidstoeleiding 

en stages expliciet op de agenda staat van de school. Het lijkt wenselijk om stelselmatig 

aandacht te besteden aan bovenvermelde vragen waar het gaat over het toeleiden naar arbeid.  

Soms lijkt het erop dat het praktijkonderwijs wel tevreden is over de wijze van het toeleiden  

van de leerlingen naar arbeid. Maar de wereld om ons heen staat niet stil. Dat geldt ook voor de 

arbeidsmarkt in de betreffende regio. Dat vraagt om permanente reflectie op de manier waarop 

we de dingen doen om na te gaan of we nog de juiste dingen doen. 

 

Technologische ontwikkelingen gaan in hoog tempo voort. Wat betekent dit voor het opleidings-

traject van de leerling praktijkonderwijs? Hoe sluit het opleidingstraject van de school aan op de 

veranderende arbeid binnen bedrijven en instellingen? Moeten we dan nieuwe opleidings-

trajecten ontwikkelen en bestaande permanent aanpassen aan externe ontwikkelingen? 

 

Ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt vragen om tijdige en adequate aanpassingen in 

het opleidingstraject. Sluiten onze opleidingen aan op de uitstroomperspectieven van onze 

jongeren binnen de arbeidsvraag van de omgeving? 

 

Welke maatschappelijke ontwikkelingen komen er op de school af? Denk daarbij bijvoorbeeld 

aan de invoering van de Entreeopleiding, de Werkschool of de Wet werken naar vermogen. 

Hoe gaan we als school daarmee om? Leggen we de focus op AKA of moet er meer aandacht 

besteed worden aan branchegerichte opleidingen? 

 

Hoe gaan we als school om met deze ontwikkelingen? Vertalen we de analyse in een plan van 

aanpak vastgelegd in een ontwikkelagenda? Hoe werken we het plan vervolgens planmatig uit? 

Denk daarbij aan de PDCA-systematiek (Plan, Do, Check, Act).  

 

 

Op een van de bezochte scholen wordt proactief geanticipeerd op maatschappelijke 

ontwikkelingen en de externe omgeving. Bijvoorbeeld in antwoord op de wetsvoorstellen van 

de Wet werken naar vermogen is meteen een conceptbeleidsplan opgesteld om tijdig te 

reageren op wat komen gaat. Op de vraag wat de school ermee doet wanneer de wet niet 

doorgaat, is het antwoord dat het plan dan bijgesteld wordt. Beter tijdig reageren op dan te laat 

een antwoord hebben.  
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2.3 Werkgever en stagebeleid 

 

Als het toeleiden naar arbeid centraal staat, welke stem geven we aan de werkgever in de 

vormgeving van het opleidingstraject? 

 

Uiteraard is het onderwijs verantwoordelijk voor de eigen taakstelling: leerlingen voorbereiden 

op arbeid door het aanbieden van een kwalitatief hoogwaardige opleiding, afgesloten met een 

certificaat of diploma. Deze taakstelling kan ertoe leiden dat we vooral intern gericht kijken en 

werken: het verzorgen van een goede (onderwijskundige) opleiding. 

 

Maar is een opleiding niet een middel in plaats van een doel? Op welke wijze sluit het interne 

traject aan op de externe vraag? Hoe brengen we de externe vraag in beeld? Welke stem en 

invloed heeft dan de vragende partij op het opleidingstraject? 

 

Scholen voor praktijkonderwijs zijn netwerkscholen. Maar het netwerken om het netwerk zelf is 

uiteraard niet de bedoeling. Het doel is een opleidingstraject te ontwikkelen, gericht op blijvende 

arbeid. Daarbij is de stem van de werkgever van groot belang zijn: hij biedt immers arbeid aan. 

 

 

“Ik zou er geen bezwaar tegen hebben betrokken te worden bij de evaluatie en het formuleren 

van het stagebeleid van de school als ze met dat zouden vragen.” 

Stagebedrijf 

  

 

“Het zou zinvol zijn om één keer per twee jaar met een aantal bedrijven en instellingen te 

praten over die enquête die we invullen over de stage. De scholen zouden volgens mij best 

iets kunnen leren van het bedrijfsleven.” 

Bedrijfsleider stagebedrijf 

 

 

“Ik heb behoefte aan een evaluatie van de groepsstage bij mij op het bedrijf. Dat zou echt 

beter kunnen. Op papier zou ik een checklist willen hebben per leerling. Op de werkvloer 

hebben de docenten de leerlingen wel begeleid, maar het is juist belangrijk om ze weg te laten 

gaan met verbeterpunten. Ik heb er liever iets meer werk aan, dan krijg ik er ook een beter 

gevoel bij, je doet het toch voor de komende generatie werkenden.”  

Stagebedrijf 
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2.4 Kwaliteit 

 

Waaraan wordt de kwaliteit van stages binnen het praktijkonderwijs afgemeten? 

 

In onze rondgang in het onderwijsveld hebben we geen duidelijk antwoord hierop gevonden. 

Scholen hebben echter wel degelijk beelden hierover. Maar de beoordeling vindt vaak plaats op 

basis van het ‘goede gevoel’ gebaseerd op jarenlange ervaring met stages en met het netwerk 

aan bedrijven en instellingen. 

 

De uitstroommonitor als ‘opbrengstentool’ wordt veelvuldig ingezet; het is ook verplicht vanuit 

het inspectiekader. De vertaalslag van de uitkomsten naar onderwijskundig beleid is niet overal 

direct zichtbaar. Er lijkt vooral sprake te zijn van impliciet leren door de ervaringen in de praktijk. 

 

De vraag waaraan de kwaliteit van stages en stagebedrijven afgemeten wordt, is dan ook  

niet eenvoudig te duiden. De volgende ‘indicatoren’ zijn we tegengekomen in de gesprekken 

met de scholen. Deze zijn onder te verdelen in een aantal categorieën: ‘Bedrijf en school’, 

‘Stagecoördinator/-begeleider vanuit school’ en ‘Praktijkopleider op de stageplaats’. 

 

Bedrijf en school 

• Samenwerking tussen school en werkgever is van belang om de leerling stappen te laten 

maken in zijn ontwikkeling als werknemer. 

• Als school ondernemend zijn: zien waar stageplaatsen en werk voor de leerlingen mogelijk 

zijn, daarop afstappen en ondernemend organiseren.  

• De leerling centraal stellen, vanuit de menselijke kant benaderen, is een voorwaarde voor 

een geschikte stageplaats. 

• 360 graden feedback organiseren voor een volledig beeld van het functioneren van de 

leerling. 

• Bereikbaarheid van de stageplaats. 

• Overzichtelijke en gestructureerde leerwerkplaats is voor een aantal leerlingen van belang. 

• Betrokkenheid op elkaar (bedrijf en school) en betrokkenheid van het bedrijf op de leerling. 

 

Stagecoördinator/-begeleider vanuit school 

• Professionalisering door bijvoorbeeld de opleiding tot jobcoach. 

• Passie voor het beroep.  

• Sociaal vaardig, contactueel sterk, affiniteit met bedrijven, vertaalslag van arbeid naar 

onderwijs kunnen maken, representatief zijn, kennis van bedrijven, de taal spreken en  

de persoonlijke relatie kunnen aangaan. 

• Op de hoogte zijn en blijven van wet- en regelgeving. 

• 100% inzet tonen, bezieling, ‘het is geen van 9 tot 5 baan’.  

• Weten welke hulp nodig is voor de betrokken leerling. 

• Tijd hebben voor de begeleiding en het tijdig verzorgen van back-up wanneer nodig.  

• Kunnen netwerken. 

• Weten waar je moet zijn voor stageplaatsen. 

• De leerling kunnen matchen met het bedrijf en de te verrichten werkzaamheden. 

• Relatie kunnen leggen tussen de inhoud van de stageplaats en het onderwijs op school. 
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Praktijkopleider op de stageplaats  

• Vakspecifiek opgeleid zijn en pedagogisch bekwaam. 

• Rust uitstralen, geen eigen persoonlijke problemen hebben, voorbeeld kunnen tonen. 

• Geduld en begrip hebben voor de leerling.  

• In relatie kunnen treden met de leerling. 

• Leerlingen juist weten aan te spreken, opdrachten in kleine stukken kunnen verdelen  

en passende werkzaamheden aanbieden. 

• Tijd hebben voor begeleiding. 

 

Wat is een goede stageplaats? Wat is een goede praktijkopleider? Welke eisen worden gesteld 

aan de stagecoördinator/-begeleider? 

 

Is er een stagebeleidsplan op school? Wordt deze jaarlijks tegen het licht gehouden en vertaald 

in een plan van aanpak? Gebruiken we hier data voor? Het gaat hier in wezen om de kwaliteits-

vragen zoals eerder aangegeven, maar dan vertaald naar onderliggende kwaliteitsindicatoren. 

 

Veel gebeurt op basis van gevoel en ervaring. Maar is dat voldoende? Als we spreken over 

opleiden tot maatschappelijke participatie en blijvende arbeid, welke kwaliteitseisen stelt de 

school dan aan de stages, aan de betrokken bedrijven en aan de in- en externe medewerkers? 

En op grond waarvan worden deze kwaliteitseisen geformuleerd? De basis ligt er vanuit het 

‘goede gevoel’. De inhoudelijke dialoog erover is gewenst, misschien zelfs noodzakelijk om  

het gevoel te vertalen naar ‘harde’ of onderbouwde kwaliteitsindicatoren. 

 

 

Een van de bezochte scholen kenmerkt zich als een ondernemende school en is daarin een 

moderne school voor praktijkonderwijs. De focus op arbeid betekent het ondernemen in het 

creëren van arbeidsplaatsen binnen het zich steeds ontwikkelende netwerk. Alles wordt 

bekeken vanuit de scope op arbeid, zoals bijvoorbeeld het cont(r)act met het schoonmaak-

bedrijf. De eis aan het schoonmaakbedrijf is dat deze minimaal x stageplaatsen beschikbaar 

stelt aan de school. Jobcarving en jobcreation zijn voor de school bekende begrippen die 

daadwerkelijk ingezet worden. Haal buiten naar binnen en omgekeerd, het zien van kansen en 

deze direct proberen te benutten. De school is een transitieschool. 

 

 

Een school voor praktijkonderwijs gebruikt regelmatig de checklist arbeidstoeleiding. “Het helpt 

ons om scherp te blijven kijken of we de goede dingen doen als we het hebben over stage en 

arbeidstoeleiding.” Daarnaast gebruikt de school ook de uitstroommonitor om te zien of de 

juiste resultaten behaald worden en om na te gaan wat dit betekent voor het opleidingstraject 

wat de school aanbiedt. En de uitkomsten van de PrOZO!-metingen worden ingezet ten 

dienste van de kwaliteit.  

 

 

“Ik weet niet wat de school doet met mijn stagebeoordelingen.”  

Stagebedrijf 
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2.5 Kwantiteit 

 

Arbeidsoriëntatie, arbeidsvoorbereiding, arbeidstoeleiding en de overstap naar arbeid.  

Vier bekende fasen die op vele scholen zichtbaar zijn op het moment dat arbeidstoeleiding 

wordt vormgegeven. Het lijkt logisch. Toch kunnen er enkele vragen over gesteld worden als  

we wat dieper kijken naar de inhoud van de betreffende fasen. 

 

Allereerst de vraag of elke leerling elke fase dient te doorlopen. Er zijn soms leerlingen die  

al duidelijk weten welke richting ze op willen. Moeten deze leerlingen dan toch de volledige 

oriëntatie doorlopen? Of kan dit verkort aangeboden worden? Met andere woorden: hoe 

effectief en efficiënt laten we leerlingen programma’s doorlopen? 

 

Dan kan de vraag gesteld worden wat de juiste duur van stageperiodes is. Soms doorlopen 

leerlingen een stage van meerdere maanden, terwijl ze er na een korte periode al snel  

achter komen dat ze voor dit werk geen belangstelling hebben. Dat leerlingen ook vaardigheden 

moeten leren als doorzettingsvermogen en moeten leren dat in elk werk je soms dingen moet 

doen die niet altijd leuk zijn, dat is begrijpelijk. De vraag echter is in welke mate we stages 

kunnen flexibiliseren naar inhoud en duur. Immers, de onderwijsbehoefte van de leerling staat 

toch centraal?  

 

 

“Ik zit bij een snackbar, maar ik wil leren koken, elke keer zeg ik het en er wordt niet naar 

geluisterd.” 

Leerling 

 

 

Een volgende vraag is op welke wijze we leerlingen laten oriënteren. Organiseert de school 

naast reguliere stages ook meerdere korte ontmoetingen met arbeidsorganisaties? Betrekken 

we de leerlingen zelf in het zoeken naar allerlei leer- en werkplekken? In welke mate worden de 

familie en de peergroup van de leerling ingezet in het ontdekken van alles wat er binnen de 

samenleving is aan mogelijkheden binnen het brede scala aan arbeidscontexten? Als leerlingen 

twee jaren hebben voor een paar stages, dan zien ze weinig van alle arbeidsmogelijkheden. 

 

In onze rondgang langs de scholen bood deze reflectie nieuwe perspectieven. We spraken 

leerlingen die stages doorlopen van zes maanden. Na een paar weken was voor hen al duidelijk 

‘dat het niet hun ding was’. Ze mochten echter pas na de gehele stageperiode van stageplek 

wisselen.   

 

 

“Tja, ik moet dit nu eenmaal afmaken, maar echt leuk vind ik het niet.”  

Leerling  

 

 

“Ik leer hier ook niets, het steeds hetzelfde werk, saai.” 

Leerling  
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2.6 Individueel ontwikkelingsplan (IOP) 

 

Het individueel ontwikkelingsplan (IOP) is algemeen bekend goed binnen het praktijkonderwijs. 

Zo lijkt het. Als we leerlingen vragen naar het eigen IOP, dan is het niet altijd duidelijk waar we 

het over hebben.  

Met andere woorden, als het IOP in samenspraak met de leerling opgesteld en ingevuld is, op 

welke wijze is het dan een instrument ván en vóór de leerling? En op welke wijze wordt het door 

de leerling en de begeleiders daadwerkelijk in de lespraktijk gebruikt? Hoe wordt er vervolgens 

mee gewerkt binnen de stages? Zijn ook de stagedoelen opgenomen in het IOP en zijn deze 

ook bekend bij het stagebedrijf? Wat doet de praktijkopleider daarmee op de werkplek? 

 

Leren vindt plaats in de interactie tussen betrokkenen: mentor en leerling, vakdocent en 

leerling, stagebegeleider en leerling en praktijkopleider en leerling. Hoe doelgericht, planmatig 

en systematisch worden leerlingen begeleid en gecoacht op deze individuele doelen? Want als 

je weet wat je wilt leren, moet ook helder zijn hoe je dat moet leren. Dat vraagt om instrueren, 

voordoen, begeleiden, coachen en nabespreken.  

Hoe worden de vorderingen geregistreerd, vastgelegd, besproken en geëvalueerd? Door wie  

en wanneer en welke stem hebben het bedrijf en de leerling daarin? 

 

Het klinkt misschien eenvoudig. Maar de organisatie daarvan in de praktijk is knap lastig.  

Het vraagt ook de nodige inzet van stagebedrijven: opleiden is immers niet hun corebusiness. 

Toch zijn er wel degelijk mogelijkheden, want de stagebedrijven voelen zich zeer betrokken bij 

de doelgroep. Er wordt veel vanuit de juiste intentie gedaan en op het goede gevoel uitgevoerd. 

Is dit niet de basis voor het versterken van het competentiegericht begeleiden van de jongeren? 

 

 

Alle leerlingen hebben een stageboekje. Dit gaat mee naar het stagebedrijf. Praktijkopleiders 

vinken keurig netjes af in welke mate de leerlingen gewerkt heeft aan een vijftal arbeids-

competenties. Er is ook een enkele witregel voor een opmerking. De leerlingen tonen het trots. 

Maar veel stageboekjes lijken op elkaar. De leerlingen werken aan dezelfde vijf arbeids-

competenties. Hoe persoonlijk is dan het IOP? Komen deze doelen vanuit het IOP? Wat is de 

relatie met het coachingsgesprek? Hoe persoonlijk zijn de doelen voor de stage? Is er dan nog 

sprake van maatwerk? 

 

 

“Ik wil in het bedrijfsrestaurant maar één leerling tegelijkertijd hebben per stageperiode.  

De reden daarvoor is dat ik dan goed in staat ben om de leerling echt te begeleiden. Dan zet ik 

hem naast me neer en doe ik het voor. Als de leerling gewend is, mag hij meer en zelfstandig 

opdrachten uitvoeren. Dan hoef ik alleen maar te controleren.”  

Praktijkopleider 

 

 

“Ik vind een stageboekje als enig document dat het stagebedrijf ziet wel erg beperkt. Ik zou 

graag wat meer (schriftelijke) info over de leerling willen hebben. Daaruit zou ook wat meer 

betrokkenheid kunnen spreken van de school bij het praktijkdeel van de leerling. Het gaat toch 

om het verwerven van een arbeidsplaats?” 

Stagebedrijf 
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Het IOP staat centraal in het praktijkonderwijs. Maar de plaats van het IOP in de dagelijkse 

lespraktijk en vooral in de stage roept de nodige vragen op.  

 

Hoe persoonlijk en op maat is de stage van uw leerlingen?  

 

 

“De bespreking van de stage op school is vrij oppervlakkig. Het gaat de school er vooral om 

dat alles goed verloopt, niet of ik veel dingen heb geleerd.” 

Leerling 

 

 

“Wij hebben alleen maar een stageboekje; daar vul ik af en toe in wat ik gedaan heb op een 

dag en soms vullen ze op de stage in of ik het goed doe of niet. Nou, en daar praat je dan over 

op school.” 

Leerling 
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2.7  Waar leggen we de focus op? 

 

Scholen staan onder druk. De beschikbare financiële middelen nopen tot herbezinning op  

de activiteiten die uitgevoerd moeten worden in het kader van het onderwijs op school en  

de externe stage. 

 

Hoeveel tijd blijft over voor de begeleiding van de leerlingen die stage lopen?  

Dan maken scholen keuzes. Blijven we alle leerlingen bezoeken, maar dan iets minder frequent 

of korter in duur? Of bestaat de begeleiding uit een telefonisch onderhoud daar waar de stage 

toch goed verloopt? 

 

De vraag is en blijft dat als we werken met een IOP, of niet elke leerling recht heeft op 

persoonlijke begeleiding in de stage? 

 

 

“Ik heb één keer per twee weken telefonisch contact. De mentor heeft dat wekelijks.”  

Stagebegeleider 
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2.8 Opdrachten 

 

Vanuit het landelijk overzicht van de PrOZO!-metingen blijkt dat leerlingen nauwelijks 

opdrachten meekrijgen naar de stageplaats. Wat is daar de reden van?  

 

 

“Ik krijg van school nooit een opdracht mee naar het stagebedrijf.” 

Leerling  

 

 

Is er geen ruimte binnen stagebedrijven om leerlingen ook te laten werken aan eigen 

opdrachten? Is de vertaalslag van het IOP naar eigen persoonlijke doelen voor de stage niet  

te organiseren? Zijn de activiteiten binnen een stagebedrijf allemaal vooraf zodanig vastgelegd 

dat er geen tijd of ruimte meer is voor een persoonlijker opdracht? Hebben we te weinig tijd  

om als school persoonlijke leeropdrachten met de leerling voor te bereiden en uit te werken? 

Is het niet mogelijk om meer wederkerigheid te organiseren tussen de leervraag van de leerling 

en het stagebedrijf?  

 

Met wederkerigheid wordt bedoeld het uitvoeren van een leeropdracht van de leerling in het 

stagebedrijf die van betekenis is voor zowel de leerling als voor het stagebedrijf. Wellicht zijn er 

meer mogelijkheden voor de leerling om naast de reguliere stageactiviteiten ook een opdracht 

uit te voeren die tegemoet komt aan de persoonlijke leervraag van de leerling. En misschien 

kunnen leerlingen ook werken aan een opdracht die een bijdrage levert aan het bedrijf. Dan laat 

de leerling iets achter waar hij trots op kan zijn en wat een bijdrage levert aan zijn eigenwaarde. 

Zou dit de motivatie en de betrokkenheid niet vergroten op het leren en leren werken op de 

stageplaats? 

 

 

“Ik zou het prima vinden als leerlingen opdrachten mee zouden krijgen vanuit de school.  

Dat gebeurt op het MBO ook. Het voordeel is dat je de ontwikkeling van leerlingen in beeld 

kunt brengen. Volgens mij willen die leerlingen dat zelf ook.”  

Bedrijfsleider 

 

 

“Werkzaamheden staan voor de leerlingen niet op papier. Het aanbod in het bedrijf is 

bepalend.” 

Stagebegeleider 

 

 

Anderzijds ligt de vraag voor in welke mate het schoolprogramma inhoudelijk aansluit op de 

leerervaringen en leervragen vanuit de leerling naar aanleiding van de stage. Stage lopen 

betekent veel leerwerkervaringen opdoen. Het zal ongetwijfeld veel nieuwe vragen oproepen  

bij de leerling.  
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Op welke manier zorgt de school ervoor dat deze leervragen een plaats krijgen in het 

onderwijsprogramma? Op welke wijze koppelt de school het schoolcurriculum aan de 

leervragen van de leerling vanuit de stage? Of is de vraag op welke manier het onderwijs 

ondersteunend dient te zijn aan de stage? 

 

Uitdagingen te over… 

 

 

“Ik ben bereid om samen met de school een soort werkboek samen te stellen waarin staat wat 

leerlingen op hun stage moeten doen en leren. Leerlingen kunnen zo aan iedereen laten zien 

wat ze geleerd hebben op hun stage. Volgens mij worden ze daar trots van en dat motiveert ze 

nog meer.” 

Bedrijfsleider 

 

 

“We kijken wat we nodig hebben door steeds te zoeken naar een geschikte stageplaats.  

Daar stemmen we dan ons onderwijs op af.” 

Directeur 
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2.9 Real life learning 

 

Hoe echt zijn de stages? 

 

 

“Iedereen loopt hier dezelfde stages.” 

School  

 

 

Arbeidstoeleiding in scholen voor praktijkonderwijs vangt vaak aan met de interne stage.  

Er wordt een carrousel aan oefenmogelijkheden geboden om leerlingen eenvoudige werk-

zaamheden te laten uitvoeren. Ze nemen de telefoon op, serveren koffie, maken schoon, 

voeren groenwerkzaamheden uit, enzovoort. Sommige leerlingen kunnen uitermate goed en 

correct koffie serveren, waarom moeten ze dat dan doen? 

 

Hoe bewust worden de leerlingen begeleid bij de interne stage in de rol van toekomstig 

‘werknemer’? Worden de leerlingen daarop ook aangesproken? Is het voor de leerling helder 

wat er van hem verwacht wordt om werknemer te zijn? 

 

Er zijn (al veel) scholen die juist daarom het leren zo levensecht mogelijk maken.  

De buitenwereld wordt binnen gehaald, de (catering)opdrachten zijn voor echte klanten,  

de buurt komt in de school voor de lunch, voor fietsreparatie of voor het knippen van haar. 

Als het echt is, is het niet oefenen. Dan is het serieus werk, dan moet het goed zijn, dan ben  

je tenminste iemand. 

 

 

Eén bezochte school heeft ‘echtheid’ als uitgangspunt voor het onderwijs. Alle activiteiten in 

het kader van arbeidstoeleiding dienen echt te zijn, geen ‘fake’. Uitgaan van het echte, niet 

nabootsen, direct gerelateerd aan economische en sociale activiteiten in de schoolomgeving  

of zelfs de regio. Dat betekent dat vanaf het begin dat leerlingen op school komen zij ‘arbeid’ 

verrichten voor klanten in of buiten de school. Het zijn ‘bedrijfjes’ in en buiten de school. 

Dit vraagt om organisatie en creativiteit. Want een schooljaar kent 40 weken, een bedrijf kent 

52 werkweken. Hoe organiseer je dan het opleidingstraject wanneer je de bedrijfskantine ‘runt’ 

van de gemeente? De kapsalon is elke woensdagavond open en de kinderboerderij met name 

in de vakantieperiodes…  

Niet het doel is leidend, maar het werk! 
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2.10  Vakopleiding of algemene arbeidsvaardigheden 

 

Scholen voor praktijkonderwijs werken toe naar een passende uitstroom voor elke leerling. 

Daarvoor worden leerlingen competentiegericht opgeleid. Er kan een onderscheid gemaakt 

worden tussen vakspecifieke en vakoverstijgende competenties. Vakspecifieke competenties 

zijn vereist voor een vakopleiding. Vakoverstijgende competenties zijn gewenst voor arbeid in 

algemene zin. 

 

Welke keuze maken we als school? Wordt de focus gelegd op vakspecifieke opleidingen om 

kost wat kost elke leerling minimaal een (branche-erkend) certificaat te laten halen? Of is het 

vooral belangrijk dat leerlingen algemene arbeidsvaardigheden eigen maken zodat ze breed 

inzetbaar zijn en überhaupt in staat zijn om blijvend adequaat in arbeid te functioneren?  

In het betreffende bedrijf worden ze toch opgeleid? De waarheid zal wel in het midden liggen. 

Of niet? 

 

 

“Het liefst hebben we jongeren vanuit het praktijkonderwijs met een certificaat als basis.  

Dan beschikken ze in ieder geval over een aantal basisvaardigheden. Daarnaast leiden 

we zelf ook op en daarvoor hebben we uitgewerkte opleidingsprogramma’s voor vele 

verschillende functies en taken.”  

Stagebedrijf: metaalbranche 

 

 

“Het maakt voor ons geen wezenlijk verschil. Het belangrijkste voor onze onderneming is  

dat de jongeren uit het praktijkonderwijs gemotiveerd zijn, een gesprek kunnen voeren,  

een taak kunnen aanpakken, het werk zien en op tijd komen.”  

Stagebedrijf: metaalbranche 

 

 

Als het accent ligt op het steeds weer kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden 

binnen arbeid, dan wordt het ‘leren leren’ belangrijker. Wat betekent dit voor praktijkonderwijs? 

 

Als de baangarantie steeds kleiner wordt en daardoor vaker gewisseld moet worden van  

baan, welke consequenties heeft dat voor onze leerlingen? En wat betekent dit voor 

praktijkonderwijs? 

 

‘Op weg naar passende arbeidstoeleiding’ vraagt om opleidingstrajecten op maat van  

de arbeidsmogelijkheden en de arbeidswensen van de jongere. Het opleidingstraject  

dient gericht te zijn op het aan het werk kunnen blijven van elke leerling die uitstroomt.  

Nauwe samenwerking met de regionale werkgevers en MKB-kringen blijft daarvoor 

noodzakelijk.  
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2.11  Bewijs, certificaat en diploma 

 

Zoveel scholen, zoveel wensen en gedachten. 

 

Er zijn scholen die leggen de focus op AKA-opleidingen, afgerond met een AKA-diploma.  

Er zijn scholen die kiezen voor een ROC-opleiding niveau 1 voor alle leerlingen, die waar 

mogelijk wordt afgesloten met een diploma. Andere scholen kiezen voor vooral branchegerichte 

opleidingen, gewaardeerd met een certificaat, liefst met civiel effect: door de betreffende 

brancheorganisatie erkend. Dan zijn er scholen die bewust streven naar een hoge uitstroom 

naar vervolgonderwijs. Tot slot zijn er de nodige scholen die gebruik maken van alle opties.  

 

Daarnaast zien we een redelijk nieuw fenomeen: opleidingen afgerond met een specifiek 

bedrijfscertificaat. Het gaat om een afgerond opleidingstraject wat afgesloten wordt met een 

certificaat specifiek toegesneden op één of een groep bedrijven. De term ‘jobcarving’ past 

daarbij. Er zijn bedrijven die nu al anticiperen op toekomstige arbeidstekorten vanwege 

demografische of economische ontwikkelingen.  

 

Tot slot is er de ontwikkeling van een mogelijk schooldiploma praktijkonderwijs. Ook daarbij 

gaat het om het ‘bewijs’ van het beschikken over competenties van jongeren gericht op arbeid 

en vervolgonderwijs. 

 

Wat is het uitgangspunt voor de gemaakte keuzen? Is de leerling de maat waar het gaat om 

een passend onderwijsprogramma gericht op het zelfstandig kunnen functioneren in de 

maatschappij met betaalde arbeid? Als de vraag van de leerling leidend is, is de juiste keuze 

toch snel gemaakt?  
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2.12  Relatie mentor, stagecoördinator en stagebegeleide 

 

In het praktijkonderwijs kennen we verschillende functies en activiteiten die allemaal samen  

het totale onderwijsprogramma mogelijk maken. 

 

Op veel scholen voor praktijkonderwijs is de mentor de ‘spil’, het eerste aanspreekpunt en 

contactpersoon. De mentor voert meestal ook de coachingsgesprekken. Naarmate leerlingen 

verder in het opleidingstraject komen, wordt de contacttijd tussen mentor en leerling minder. 

Logisch. Leerlingen leren meer binnen praktijkvakken, gegeven door vakdocenten met hun 

eigen expertise. De stagecoördinator vanuit school regelt en organiseert de stage. Vaak voert 

deze functionaris ook stagebegeleidende taken uit. Of de stagebegeleider begeleidt de leerling 

op de stage indien binnen de school deze taken verdeeld zijn over meerdere personen.  

Het is keurig verdeeld en georganiseerd. 

 

Er zijn ook scholen die andere wendingen geven aan deze ogenschijnlijke logische organisatie. 

Gezocht wordt naar combinaties van takenpakketten die onder één functionaris vallen.  

De vakdocent wordt mentor. Of de stagebegeleider voert de coachingsgesprekken. Soms 

zoeken scholen zelfs naar één functionaris voor alle drie de onderscheiden taken: vakdocent is 

mentor is stagebegeleider. 

Achter de gekozen vormen zitten doordachte redenen. Denk daarbij aan beschikbare kennis, 

leren van en met elkaar, meer duidelijkheid voor de leerling, één gezicht naar het bedrijf en/of 

organisatorische keuzes. 

 

Wat is goed? Wie het weet, mag het zeggen. In ieder geval is het interessant daarover ‘een 

boompje op te zetten’. 

 

 

Op één van de bezochte scholen is er sprake van bewust (personeels-)beleid als we het 

hebben over dit thema. Voor alle zeven aangeboden uitstroomprofielen wordt gestreefd naar 

de combinatie van stagebegeleider, mentor en vakdocent in één functionaris. Daar waar dit 

niet mogelijk is, worden de verschillende functionarissen gekoppeld aan elkaar om zo ervoor te 

zorgen dat de noodzakelijke expertise dicht bij elkaar georganiseerd is. Reden: koppeling van 

kennis en ervaring aan de gewenste uitstroomprofielen om zo het expertisegehalte van de 

school te maximaliseren.  
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2.13  Wel of geen stagebureau? 

 

Aansluitend op het voorgaande thema is het onderwerp ‘stagebureau’ zeker zo interessant. 

Veel scholen voor praktijkonderwijs hebben het fenomeen stage belegd bij enkele medewerkers 

die gezamenlijk al gedurende lange tijd het zogenaamde stagebureau bemensen. Soms lijkt het 

op een ‘schooltje binnen de school’. Ongetwijfeld zo ontstaan om adequaat en efficiënt de 

stages te plannen, te organiseren, uit te voeren en het stagenetwerk door te ontwikkelen.  

Eén gezicht naar buiten, helder voor alle stagebedrijven. 

 

Toch kan de vraag gesteld worden of dit wenselijk is? Want wat zijn de consequenties als deze 

expertise bij één of enkele medewerkers van de school belegd is? In welke mate zorgen we als 

school ervoor dat de kennis en expertise breed in de school weggelegd is? 

Ook ligt de vraag voor of de stagebegeleiding vanuit de school niet door de mentor verzorgd 

dient te worden. Deze kent de leerling en ouders immers het beste.  

 

Scholen voor praktijkonderwijs zijn scholen gericht op het toeleiden naar arbeid. Is het niet 

belangrijk dat alle mentoren, docenten en begeleiders vanuit dezelfde visie en vanuit dezelfde 

‘stip op de horizon’ kijken naar arbeidstoeleidend onderwijs? Waar start het toeleiden naar 

arbeid, vanaf leerjaar één of na de onderbouw? En is dat ook zichtbaar binnen alle lessen die  

in alle leerjaren gegeven worden? 

 

Misschien gaat deze gedachte te ver. Wel kwamen we de nodige scholen tegen die hierover 

intern in gesprek zijn. En dat komt niet uit de lucht vallen.  

 

 

“Nog nooit heeft een mentor mij gevraagd waar ik stage wil lopen. Ik moest op een kantoor 

komen en daar gingen ze met me in gesprek. Het lijkt wel of les en het kantoor bij mij op 

school niets van elkaar weten.” 

Leerling 
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2.14  Relatie met bedrijven 

 

Toeleiden naar arbeid impliceert een nauwe relatie met het bedrijfsleven. 

 

Alle bezochte scholen spreken hierover. Dat gaat verder dan alleen maar het organiseren van 

een stageplaats omdat dan zogenaamd is voldaan aan de opdracht. Het netwerk aan bedrijven 

kent een veel diepere relatie. Dan gaat het over stageplaatsen met het oog op toekomstige 

arbeidsplaatsen. Het gaat over leerwerkbedrijven om groepen leerlingen ‘arbeid’ te tonen,  

te laten ontdekken en te laten ervaren. Het gaat om op school werk voor bedrijven uit te voeren 

omdat het dan ‘echt’ werk is.  

 

De relatie met bedrijven is zo belangrijk omdat de opleiding moet leiden tot een arbeidsplaats 

voor elke leerling. En omgekeerd: dat wat er binnen arbeidsorganisaties plaatsvindt, moet de 

school vertalen naar passende opleidingstrajecten. Het gaat ook over het zicht houden op de 

veranderingen in arbeid om daarop tijdig te anticiperen met de vereiste opleidingsprogramma’s. 

 

En het praktijkonderwijs kan ook een rol bekleden ter ondersteuning in de begeleiding van  

oud-leerlingen of het aanbieden van cursussen voor oud-leerlingen ter ondersteuning aan de 

bedrijven.  

 

De relatie met arbeid is zo noodzakelijk! Dit om zicht te houden op de regionale arbeidsmarkt-

vraag om jongeren blijvend op de arbeidsmarkt te plaatsen.   

 

 

“Het zou goed zijn als de school deelnam aan het MKB-overleg in de regio. De school zou dan 

makkelijker ingang hebben voor snelle communicatie en overleg met bedrijven.” 

Stagebedrijf 

 

 

“Ik wil graag goede uitleg als ik voor het eerst op een bedrijf kom. Ze moeten me het goed 

vertellen. Soms gebeurt dat niet. En daarna hoor je: zo hoort het niet. Ik wil niet als stagiair 

gezien worden. Ik wil het goed doen.”  

Leerling 
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2.15  Functiebeschrijving en inschaling 

 

De in bijlage 3 opgenomen functiebeschrijving van stagebegeleider is afkomstig uit het 

Functiebouwwerk Praktijkonderwijs, opgesteld in de periode dat het praktijkonderwijs overging 

naar lumpsumfinanciering.  

 

De bezochte scholen voor praktijkonderwijs hebben diverse functionarissen werkzaam in de 

stage. Er zijn scholen waar vrijwel uitsluitend docenten werkzaam zijn binnen de stage en waar 

een duidelijke koppeling bestaat tussen het mentoraat aan de ene kant en de stagebegeleiding 

aan de andere kant. Bij deze functionarissen is stagebegeleiding een taak. Op hun akte van 

benoeming staat als functie vermeld: docent. Salariëring: LB/LC-schaal (schaal 10/11). 

 

Er zijn scholen waar de gehele sectie binnen de stage uit niet-onderwijsgevenden bestaat. 

Alleen de stagecoördinator is een docent. De niet-onderwijsgevenden zijn dan vaak afkomstig 

uit bedrijven, re-integratiebedrijven dan wel uitzendbureaus en hebben veel ervaring met het 

toeleiden naar werk; jobfinding, jobmatching en jobcoaching. 

 

Tijdens onze rondgang door de scholen hoorden we regelmatig de opmerking vanuit de 

stagesectie dat directies stagebegeleiders opdracht gaven hun afspraken buiten de deur af  

te zeggen, omdat er wegens ziekte of andere calamiteiten ingevallen diende te worden. 

 

Twee overwegingen leggen we voor. Hoe zijn stages georganiseerd op de school voor 

praktijkonderwijs en welke onderbouwing is daaronder gelegen? Dan gaat het over de  

inzet van wie op welke plaats met welke opleiding en vaardigheden. Het heeft direct te maken 

met het functiebouwwerk en het personeelsbeleid in lijn met de visie op arbeidstoeleiding. 

En wat gaat vóór wanneer er sprake is van afwezigheid van personeel? De klassikale les  

of de stagebegeleiding? 
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3 Aanbevelingen 

 

 

Welke aanbevelingen zijn er te geven naar aanleiding van de scholenbezoeken? Kunnen deze 

gegeven worden zonder afbreuk te doen aan de idee om een interne dialoog met de scholen 

voor praktijkonderwijs aan te gaan over de kwaliteit van stages? 

 

Praktijkonderwijs kenmerkt zich als eindonderwijs, gericht op het bevorderen van de 

zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de jongeren gestoeld op de pijlers arbeid, wonen, vrije 

tijd en burgerschap. Het IOP staat centraal in het onderwijs om daarmee recht te doen aan de 

individuele talenten en mogelijkheden van elke leerling, vormgegeven in een individueel 

onderwijsarrangement. Stages zijn een onmisbaar middel om leerlingen voor te bereiden op  

en toe te leiden naar arbeid.  

 

Vanuit deze achtergrond willen we de volgende aanbevelingen aanreiken. 

In het formuleren van de aanbevelingen zijn we extra alert geweest op de gemaakte 

opmerkingen door leerlingen, bedrijven en instellingen. We hebben getracht om deze zo goed 

mogelijk terug te laten komen in onderstaande tekst. Deze twee groepen zijn een zeer goede 

spiegel om te kijken naar de ‘kwaliteit van stages’.  

 

3.1 Visie en missie 

 

Een heldere visie op arbeidstoeleiding is een ‘must’ voor elke school. Het helpt om de koers te 

bepalen van de richting die de school op wil gaan waar het kwalitatief goed onderwijs betreft. 

Het helpt om de ingeslagen richting vast te houden. Het maakt helder ‘wie we zijn, wat we willen 

en hoe we dat realiseren’.  

 

Deze helderheid is belangrijk om eenieder binnen de school bewust te maken van en om 

gezamenlijk dezelfde richting op te gaan. Het schept duidelijkheid voor de externe partners in 

de samenwerking.  

 

Consistent blijven handelen aan de eigen uitgangspunten maakt het mogelijk de vastgestelde 

ontwikkeldoelen te realiseren en adequaat te kunnen anticiperen op externe ontwikkelingen.  

 

Ook voor stages is een visie met daaruit voortvloeiende uitgangspunten noodzakelijk.  

Stages zijn een wezenlijk onderdeel binnen het gehele onderwijstraject. Juist daarom verdient 

het specifieke aandacht om scherp te houden wat de school voor ogen heeft met dit onderwijs-

instrument om daarmee de juiste keuzes te maken voor de invulling van de opleiding om 

jongeren welbewust naar arbeid te leiden.   

 

3.2 Stagebeleid 

 

Aansluitend op het formuleren van een visie, missie en daaruit afgeleide uitgangspunten dienen 

deze uitgangspunten doorvertaald te worden naar stagebeleid. Het beleid geeft de doelen voor 

de komende jaren aan en wordt vertaald naar een jaarplan specifiek toegespitst op het 

onderdeel stage.  
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De ontwikkelagenda van de school krijgt zo een specifieke paragraaf voor het onderdeel  

stage. En dat is terecht gezien de hoeveelheid tijd die het onderdeel uitmaakt van het totale 

opleidingsaanbod. 

 

De ontwikkelagenda, waarmee scholen voor praktijkonderwijs bekend zijn vanwege de 

ontwikkelingen rondom het project Stimulans en het evaluatiekader, leidt tot concrete SMART 

opgestelde doelen. Niet om een nieuwe papieren tijger te ontwikkelen, maar om doelgericht, 

cyclisch en planmatig toe te werken naar een volgende fase in de kwaliteitsontwikkeling.  

De checklist arbeidstoeleiding kan daarvoor van betekenis zijn. Het volledig doorlopen van  

de kwaliteitscyclus met daarin vooral aandacht voor gedegen evaluatie om doordacht 

vervolgdoelen te formuleren, spreekt voor zich.  

 

Doelen die opgenomen worden in het jaarplan voor stage kunnen meerledig zijn en betrekking 

hebben op onder andere de inhoud van de opleidingstrajecten, de werkwijze met deze 

opleidingsprogramma’s, de organisatie en de uitvoering van de stage door de betrokkenen  

met de vereiste competenties en professionalisering, de in te zetten middelen en de relatie en 

de samenwerking met collega-scholen en externe partners.  

 

En tot slot: wie nemen we allemaal mee in het denken over de kwaliteit van de stages?  

Dan gaat het uiteraard over de eigen medewerkers en de ouders. Maar de meningen van  

de leerlingen moeten niet vergeten worden. Het in gesprek zijn MET de leerling levert zeer 

waardevolle informatie op. Maar het dient nog een ander belangrijk doel. Het serieus nemen 

van de leerlingen door hen te vragen naar hun ervaringen ondersteunt hun leerproces. Zij 

worden immers gevraagd te reflecteren op, een mening te vormen over, te kijken naar zichzelf 

en naar wat zij gedaan hebben. Zo wordt het ‘leren leren’ gestimuleerd, waardoor leerlingen 

meer bewust zelf leerdoelen gaan stellen om daarmee meer zelfstandige keuzes te kunnen 

maken. En is dat niet nodig om later blijvend te kunnen participeren in arbeid en de 

samenleving? 

 

Het meedenken over de kwaliteit vraagt daarnaast specifieke aandacht voor de (stage)-

bedrijven. Zij zijn werkgever en bieden arbeid aan. De persoonlijke relatie met hen is daarvoor 

onontbeerlijk. Scholen moeten een stap verder gaan in de samenwerking door de vervlechting 

met het bedrijfsleven meer handen en voeten te geven. Bijvoorbeeld door het bedrijfsleven 

‘invloed’ te laten hebben op het stagebeleid van de school en hen meer te betrekken op de 

inhoud en de vormgeving van het opleidingstraject. Voor het organiseren van blijvende arbeid 

voor de doelgroep is dat een vereiste. 

 

3.3 Kwaliteit 

 

Waaraan meten we de kwaliteit van de opleiding af als we spreken over stages?  

Welke indicatoren gebruiken we daarvoor?  

 

De uitdaging om de kwaliteit van stages voor het praktijkonderwijs te gaan vertalen naar 

gewenste indicatoren moet opgepakt worden. Het doel hiervan is om voor elke leerling een 

‘passend stage-arrangement’ te bieden wat aansluit op de individuele leervraag en 

onderwijsbehoefte van deze leerling.  
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Kwaliteitsindicatoren dienen in ieder geval ook te gaan over de volgende aspecten. 

• Inhoud van het stagetraject. Wat gaat de leerling doen en met welk doel? En op welke wijze 

dragen de stageactiviteiten bij aan het individuele leerdoel? Stage is een middel om te 

leren, verwoord in individuele leerdoelen, vastgelegd in het IOP. 

• Professionaliteit van de stagecoördinatoren/-begeleiders. Zijn zij: representatief, bekend 

met de (regionale) arbeidsmarkt, bekend met de ontwikkelingen in de onderscheiden 

branches, up to date ten aanzien van regelgeving, vaardig in het netwerken met bedrijven 

en instellingen, ondernemend, in staat vraag en aanbod te koppelen, capabel om leerlingen 

te coachen, in gesprek kunnen zijn met werkgevers, enzovoort? 

• Stagebedrijf. Is het gekozen bedrijf de juiste stageplaats wat past bij de ontwikkelbehoefte 

van de individuele leerling, maar past het ook bij de individuele leerlingkenmerken?  

De vraag is ook of de stageplaats in voldoende mate toegerust is om de leerling 

daadwerkelijk te begeleiden en te laten leren. Ook hier gaat het om de individuele leerling 

met de eigen leer- en onderwijsbehoefte.   

• Professionaliteit van de praktijkopleiders. Het gaat hier over ‘het verstaan van de leerling 

praktijkonderwijs’, het beschikken over coachingsvaardigheden, didactische en 

vakbekwaamheid zijn om leerlingen arbeidsvaardigheden bij te brengen ten dienste van  

de ontwikkeling van de leerling. 

• Afstemming stage en onderwijs. Op welke wijze worden leerervaringen op de stage 

gekoppeld aan het onderwijs op school? Met andere woorden: in welke mate kan een 

school toewerken naar een integraal onderwijsaanbod zodat leerlingen de samenhang van 

de onderdelen van het curriculum, waaronder de leerervaringen in de stages, kunnen 

doorzien?  

• School als netwerkpartner. Welke kwaliteitseisen worden er aan scholen voor praktijk-

onderwijs gesteld als het gaat om partner te zijn in het speelveld van onderwijs en 

arbeidsmarkt? Het middel stage heeft direct te maken met de overgang van onderwijs naar 

arbeid in relatie tot het uitstroomperspectief van de leerling. En in dit laatste heeft de 

leerling een nadrukkelijke stem. 

 

Het gaat in het denken over kwaliteit over de doorontwikkeling van de goede dingen doen op 

‘ervaring en gevoel’ naar doelbewust en onderbouwd inhoud geven aan opleidingstrajecten 

gestoeld op indicatoren. Het gaat daarbij ook om het ‘leren leren’ te ontwikkelen in samen-

spraak met de leerling, ouders, bedrijven en andere partners. 

 

3.4 Individueel ontwikkelingsplan (IOP) 

 

Het IOP is het hart van het praktijkonderwijs. In dit plan komt alles samen wat de school doet 

met betrekking tot het bieden van kwalitatief goed onderwijs. Maar de gedachte achter het IOP 

gaat verder dan alleen maar het formuleren van onderwijsdoelen. Anders zou het ‘oude’ 

handelingsplan nog volstaan. De keuze om te werken met een IOP heeft te maken met het feit 

dat het praktijkonderwijs bewust heeft gekozen om met leerlingen coachingsgesprekken te 

voeren. De vragen ‘Wie ben ik?’, ‘Wat kan ik?’ en ‘Wat wil ik?’ worden in het IOP expliciet 

gemaakt voor de leerling en voor de school zelf.  
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Leren wordt gezien als een activiteit van de leerling, waarbij de school ondersteunt, begeleidt 

en instrueert. Leerlingen worden bewust betrokken bij het formuleren van de leerdoelen in het 

kader van het gewenste ontwikkelingsperspectief. En juist dit draagt weer bij aan motivatie en 

een hoog leerrendement. 

 

Het thema ‘Stage’ dient meer én expliciet aandacht te krijgen binnen het IOP als ‘papieren’ 

instrument, zeker wanneer het gaat over het begeleiden van de leerlingen op hun individuele 

leerdoelen tijdens de stage door stagebegeleiders en praktijkopleiders. Deze individuele 

leerdoelen worden in samenspraak mét de leerling opgesteld tijdens het coachingsgesprek.  

 

Leren ontstaat in de interactie met de instructeur, coach en begeleider. Het leren wordt effectief 

als het doelbewust, planmatig, permanent en cyclisch aan de orde komt. Het doelgericht 

feedback geven en krijgen op de leerdoelen vooraf, tijdens en na de leeractiviteiten helpt om 

het leren bij de leerling te stimuleren.  

 

Tot slot moet onderzocht worden in welke mate stages meer ruimte kunnen bieden aan het 

uitwerken van leerdoelen en leerprojecten op de stageplaats zelf, dan louter het uitvoeren van 

opgedragen werkzaamheden. Juist dan wordt de stage een echte leerwerkplaats. 

 

3.5 Organisatie en opdrachten 

 

Aansluitend op de aanbevelingen rond het IOP betekent het ontwikkelen en uitwerken van 

individuele onderwijsarrangementen automatisch meer flexibilisering in de organisatie van 

arbeidstoeleiding en stage.  

Als de vraag van de leerling leidend is om het leren te stimuleren en de motivatie en 

betrokkenheid bij de leerlingen te vergroten waar het onderwijs en stage betreft, dan worden   

stagetrajecten automatisch echt maatwerk.  

 

Ten aanzien van het flexibiliseren van onderwijs en stages staat het praktijkonderwijs voor de 

volgende uitdaging met betrekking tot de volgende onderdelen.  

• Laat leerlingen stageactiviteiten uitvoeren waarbij de stageperiode varieert van één dag, 

een week tot een of enkele maanden. Pas de stage aan of wijzig deze als het niet (meer) 

passend is bij de onderwijsbehoefte van de leerling.   

• Zorg dat binnen de (beperkte) beschikbare tijd voor stages leerlingen zoveel mogelijk 

kennis en ervaring opdoen van arbeid en arbeidsmogelijkheden in de echte praktijk en  

haal daarvoor ook de echte praktijk de school in.  

• Zorg voor het optimaal laten aansluiten van stageactiviteiten op de leervraag van de 

leerling, die samen met de leerling is vastgesteld (IOP). 

• Stel de vraag wanneer het moment van de ontdekkingstocht omtrent arbeid begint binnen 

de school. Wat is (passende) arbeid en welke arbeidsmogelijkheden zijn er? Dan zijn er 

ineens vijf jaren beschikbaar. Denk daarbij ook aan groepsstages, bedrijvenbezoek, 

maatschappelijke projecten, themaonderwijs, projectonderwijs, onderwijsactiviteiten in  

en rond de school rondom thema’s van arbeid, enzovoort.  
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3.6 Opdrachten meegeven naar stagebedrijf 

 

Het is goed om leerlingen opdrachten mee te geven naar het stagebedrijf. Dit verdiept het leren 

en maakt het intenser. Het gaat daarbij over het uitvoeren van een leeropdracht van de leerling 

in het stagebedrijf die van betekenis is voor de leerling en wellicht zelfs voor het stagebedrijf. 

Dan wordt leren persoonlijker, indringender en van meer betekenis. 

 

3.7 Praktijkonderwijs als netwerkschool 

 

Snelle veranderingen in de maatschappij en binnen arbeid verplichten scholen voor praktijk-

onderwijs om als netwerkschool door te ontwikkelen. Daarin krijgt het arbeidsveld (meer) een 

nadrukkelijke stem. Dit is ook een behoefte bij de werkgevers zelf, zoals blijkt uit de reacties 

van ondernemers die wij spraken. Aanpassingen van opleidingstrajecten aan de specifieke 

vraag vanuit het regionale arbeidsmarktveld, meer invloed op de inhoud, kwaliteit en uitvoering 

van deze trajecten en meer fysieke samenwerking in de uitvoering van de opleiding is vereist 

om blijvende arbeid te organiseren.  

 

3.8 Reikwijdte 

 

Deze aanbevelingen reiken we aan om de dialoog over de kwaliteit van stages te initiëren, maar 

zijn niet vrijblijvend meer. Uiteraard zijn we ons ervan bewust dat de inhoud van veel van deze 

opmerkingen of (deels) al plaatsvinden binnen scholen, of op de agenda staan van scholen, of 

in ontwikkeling zijn of onderbouwd juist niet worden georganiseerd. Het doel is om woorden te 

geven aan de reflectie van stages in het praktijkonderwijs ten dienste van de dialoog over de 

noodzaakt tot een kwaliteitsimpuls van stages in het praktijkonderwijs. ‘Wie de schoen past, 

trekke hem aan’.  
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4 Tot slot 

 

 

Aanleiding voor dit initiatief was de kwaliteitsagenda van het praktijkonderwijs waar gesproken 

wordt over het onderwerp stages. Daarnaast zijn de uitkomsten van de PrOZO!-enquêtes van 

belang die aangeven dat leerlingen, naarmate zij langer op de school voor praktijkonderwijs 

verblijven, minder gemotiveerd zijn om naar school te gaan. Ook een belangrijke factor is het 

gegeven dat stagebedrijven te kennen geven dat de school zelf nauwelijks opdrachten 

meegeeft naar de stage en dat dit als een gemiste kans gezien wordt. 

 

Het doel van het project was: “Het verhogen van de effectiviteit van de stage als middel tot 

arbeidsvoorbereiding en blijvende arbeid in directe relatie tot het individueel ontwikkelingsplan 

van de leerling door het opstellen en aanbieden van een ‘Reflectie op stages in het praktijk-

onderwijs’.” En dus geen onderzoek naar…  

 

De ervaringen vanuit de bezoeken op 15 scholen voor praktijkonderwijs zijn beschreven in een 

aantal thema’s. Deze zijn geformuleerd in vragende vorm om daarmee de dialoog in het veld 

aan te wakkeren om zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het praktijkonderwijs, de 

stages en de arbeidstoeleiding.  

 

Het praktijkonderwijs is op weg en blijft op weg. Het werk is nooit klaar. Dat kan ook niet, omdat 

alles blijft veranderen en zich blijft ontwikkelen. Scholen werken keihard aan het vormgeven  

van kwalitatief goed onderwijs. En ze blijven ‘als schoenmaker bij hun leest’ doordat arbeids-

toeleiding hoog in het vaandel staat. 

 

Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om tijdig te reflecteren op wat we doen. 

Kwaliteitsmetingen geven tendensen aan waaraan gewerkt kan worden. En gelukkig wordt  

er meer en meer naar de leerlingen geluisterd en het gesprek MET hen gevoerd. 

 

Veel succes met uw werk en het gesprek met uw collega’s, leerlingen en stagebedrijven in de 

verdere ontwikkeling van ‘Op weg naar passende arbeidstoeleiding’. 
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Bijlagen 

 

 

De volgende bijlagen zijn opgenomen: 

1 Standaarden en indicatoren 

2 Leidraad interview 

3 Functiebeschrijving stagebegeleider 

 



 
 

33 

Bijlage 1 – Standaarden en indicatoren 

 

1 Visie, missie, uitgangspunten en doelen 

• School heeft een visie op het eigen onderwijs en de functie van het onderdeel stage 

daarbinnen 

• De visie is geconcretiseerd en zichtbaar in beleid en uitvoering 

• Planmatig, cyclisch en permanente verbetering: kwaliteitszorg ten aanzien van stage 

 

2 Netwerken 

• Bedrijfsleven 

• Intermediaire organisaties 

• Van de leerling zelf 

• (Samenwerkende) scholen ten dienste van opleidingspalet 

 

3 Relatie werkgever 

• Zicht op (ontwikkelingen) regionale en lokale arbeidsmarkt 

• Inzet bedrijven in schoolse activiteiten 

• Inzet schoolse activiteiten in bedrijven 

• Werkgeversbenadering 

 

4 Individueel ontwikkelingsplan (IOP) 

• Aansluiting op de leervraag en/of interesse van de leerling (flexibel en maatwerk) 

• Competentiegericht (vakoverstijgend en/of vakspecifiek) 

• Cyclische, planmatige en permanente begeleiding op in samenspraak vastgestelde doelen 

• Leren reflecteren en leren leren 

 

5 Onderwijs 

• Integrale werkwijze ten aanzien van pijlers PrO: wonen, werken, vrije tijd en burgerschap 

• Integraal onderwijsaanbod. Onderwijsinhoud en -activiteiten zijn gekoppeld, van binnen 

naar buiten en van buiten naar binnen 

• Autonomie, zelfverantwoordelijkheid, zelfstandigheid 

• Van arbeidskundig onderzoek naar leerlijnen/curriculum, naar leerwerkplekken en naar 

naschoolse begeleiding (ICT?)  

• Matching aanbod en vraagzijde competenties 

• LVS, middelen en materialen 

 

6 Professionaliteit in kennis en handelen (mentor, stagebegeleider, praktijkopleider)  

• Begeleiding (wie, wanneer, waar, op welke wijze, registratie). Denk ook aan buddy’s op 

school en op bedrijf 

• Organisatie  

• Samenwerking  

• Expertise  
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Bijlage 2 – Leidraad interview 

 

Vragenformulier schoolleiding 

 

1 Visie, missie, uitgangspunten en doelen 

• Heeft de school een visie en missie ten aanzien van stage en arbeidstoeleiding vastgelegd 

in een document?  

• Zo ja, wat is de kern van de missie? 

• Heeft de school een stagebeleid geformuleerd? 

• Heeft de school ontwikkeldoelen geformuleerd voor stage en arbeidstoeleiding en zo ja, 

welke? 

• Hoe wordt er door wie aan gewerkt en wie is er verantwoordelijk voor het stagebeleid? 

• Waar ligt voor u het accent: certificering/diplomering of een arbeidsplaats? 

 

2 De school zorgt systematisch voor behoud en verbetering van de kwaliteit van de stages 

• Wat kunt u zeggen over de kwaliteit van de stage / arbeidstoeleidende trajecten?  

• Waar meet u dat aan af? 

• Wat zijn de veranderingen/aanpassingen die de school heeft aangebracht in het proces 

 van arbeidstoeleiding? 

• Hoe evalueert de school de stages? (Gebruikt de school daarvoor instrumenten, 

bijvoorbeeld de instrumenten die ProZO! aanbiedt?) 

• Wie zijn betrokken op het kwaliteitsproces? 

• Op welke wijze borgt de school de kwaliteit van de stage en de arbeidstoeleidende 

trajecten? 

• Kunt u iets zeggen over de bestendigheid (duurzaamheid?) van de plaatsing van uw 

jongeren op de arbeidsmarkt? 

• Op welke wijze wordt er gewerkt aan de kwaliteit van de netwerken betreffende stages en 

arbeidstoeleiding?  

 

3 Netwerk met het regionale bedrijfsleven 

• Wat zijn de kernelementen van het netwerk met stagebedrijven?  

• Hoe ziet dit er concreet uit en welke activiteiten verricht de school daarin?  

• Welke activiteiten zet de school in om het netwerk in stand te houden of hoe vernieuwt de 

school het? Hoe breidt de school dit netwerk uit? 

• Welke rol heeft de uitstroommonitor in deze?  

• Hoe houdt de school zicht op de lokale en regionale arbeidsmarkt?  

• Wat doet de school met deze gegevens?  

• Wat betekent dit voor de opleidingstrajecten?  

• Leidt de school ook specifiek op voor bedrijven in uw regio? Zo ja, hoe ziet dit er uit? 

• Biedt de school onderwijs aan in de bedrijven?   

• Maakt de school gebruik van expertise / kennis / medewerkers van bedrijven binnen de 

school in uw opleidingstrajecten? Hoe ziet dit er uit?  

• Op welke wijze zijn de afspraken met bedrijven vastgelegd?  

• Is er sprake van een overlegstructuur en zo ja, hoe ziet die eruit? 

• Heeft de relatie met de werkgever invloed op het onderwijsbeleid en de onderwijs-

ontwikkeling? 
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4 Netwerk met intermediaire organisaties en onderwijsinstellingen 

• Aan welke netwerken neemt de school deel in het kader van de toeleiding naar de 

arbeidsmarkt? Zijn deze structureel? Hoe vaak per jaar vinden er ontmoetingen binnen het 

netwerk plaats? 

• Werkt de school met andere scholen samen in het traject van transitie? 

• Wat is de doelstelling van deze participatie? 

• Maakt de school gebruik van het netwerk van de jongere zelf bij de invulling van een 

stage(plaats)? 

• Zijn er afspraken over het overleg met intermediaire en andere onderwijsinstellingen 

vastgelegd in een document? 

 

5 (Hoog)opgeleide stagebegeleiders vanuit de school 

• Heeft de school vastgelegd aan welke eisen de stagebegeleider moet voldoen?  

Zo ja, aan welke? 

• Heeft de stagecoördinator/-begeleider een specifieke scholing gevolgd op het terrein van 

 stage en arbeidstoeleiding? Zo ja, welke?  

• Zo niet, hoe houdt de school zich op de hoogte van ontwikkelingen op deze terreinen? 

• Heeft de stagebegeleider invloed op het onderwijsbeleid en de schoolontwikkeling?  

Zo ja, op welke onderwerpen en hoe is dit georganiseerd?  

 

6 Wederkerige relatie tussen stage en onderwijsactiviteiten op school 

(Vooraf vragen of je een IOP mag inzien van een leerling die nu stage loopt en die je later op de 

dag zult spreken.) 

• Is er structureel overleg tussen school en het stagebedrijf / de stagebedrijven over het 

onderwijsprogramma op school én op het stagebedrijf?  

• Heeft dit ook beleidsconsequenties voor het onderwijs-/stagebeleid?  

• Hoe wordt het onderwijs op de stage afgestemd en andersom? 

• Hoe ziet dit er uit in het curriculum van de school vanaf het moment van de stage? 

• Hoe ziet dit er concreet uit in het onderwijsprogramma van de leerling en binnen het IOP? 

• Hoe gaat de school om met (de mogelijke discrepantie tussen) de individuele doelen van 

elke leerling en de eisen vanuit de werkgever / het stagebedrijf?      

• Is de stage een geïntegreerd onderdeel van het curriculum van de school? Hoe wordt dit 

vormgegeven binnen het IOP? 

 

7 IOP, competenties en feedback 

• Op welke wijze organiseert de school de stage van de leerling aansluitend op zijn 

leerbehoefte en/of interesse?  

• Wat is de rol van de leerling bij het bepalen van de stageplaats?  

• Wat is de rol van de leerling bij het opstellen van de leerdoelen?  

• Wat is de rol van de leerling bij het vaststellen van de te bereiken competenties? 

• Welke doelen zijn opgenomen in het IOP en zijn deze in samenspraak met de leerling 

opgesteld? 

• Hanteert de school een vaste competentiestructuur en zo ja, welke is dat? Hoort die er  

wel bij? 

• Hoe is de begeleiding tijdens de stage van de leerling georganiseerd en waar richt deze 

zich op? 
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• Hoe organiseert de school het leerproces van de leerling: het ontwikkelen van  

arbeidsvaardigheden met het accent op het zelfstandig leren leren?  

• Hoe evalueert de school met de leerling de resultaten tijdens de stage? 

• Stelt de school aan deze twee laatste zaken eisen en zo ja, welke? 

 

8 Arbeidskundig onderzoek / assessment 

• Op welke wijze onderzoekt de school de interesses en de arbeidsmogelijkheden van de 

leerling? 

• Welke rol heeft de leerling daar zelf in? 

• Hoe wordt het opleidingstraject rondom de stage opgezet en ingericht? 

• Hoe worden bijstellingen en aanpassingen vormgegeven opdat tegemoet gekomen wordt 

aan de individuele onderwijsbehoefte van de leerling? 

• Hoe wordt de ontwikkeling van de leerling gepland, gemonitord, begeleid, beoordeeld en 

geregistreerd?  

 

9 Relatie met de domeinen wonen, vrije tijd en burgerschap 

• Op welke wijze worden de verschillende domeinen in de periode dat de leerling stage loopt 

geïntegreerd? 

• Hoe vindt uitwisseling en afstemming plaats tussen de onderwijsactiviteiten van de 

verschillende domeinen? 

• Hoe verhouden de stageactiviteiten zich ten opzichte van de andere domeinen?   
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Vragenformulier stagecoördinator/-begeleider 

 

1 Visie, missie, uitgangspunten en doelen 

• Heeft de school een visie en missie ten aanzien van stage en arbeidstoeleiding vastgelegd 

 in een document?  

• Zo ja, wat is de kern van de missie? 

• Heeft de school een stagebeleid geformuleerd? 

• Heeft de school ontwikkeldoelen geformuleerd voor stage en arbeidstoeleiding en zo ja, 

welke? 

• Hoe wordt er door wie aan gewerkt en wie is er verantwoordelijk voor het stagebeleid? 

• Waar ligt voor u het accent: certificering/diplomering of een arbeidsplaats? 

 

2 De school zorgt systematisch voor behoud en verbetering van de kwaliteit van de stages 

• Evalueert u de stages?  

• Hoe evalueert u de stages? (Gebruikt de school daarvoor instrumenten, bijvoorbeeld die 

 ProZO! aanbiedt?) 

• Wat kunt u zeggen over de kwaliteit van de stage / arbeidstoeleidende trajecten? 

• Waar meet u dat aan af? 

• Wat zijn de veranderingen/aanpassingen die de school heeft aangebracht in het proces van 

arbeidstoeleiding? 

• Wie zijn hierop betrokken? 

• Op welke wijze borgt u de kwaliteit van de stage en de arbeidstoeleidende trajecten? 

• Kunt u iets zeggen over de bestendigheid (duurzaamheid?) van de plaatsing van uw 

jongeren op de arbeidsmarkt? 

• Op welke wijze wordt er gewerkt aan de kwaliteit van de netwerken betreffende stages en 

arbeidstoeleiding?  

 

3 Netwerk met het regionale bedrijfsleven 

• Wat zijn de kernelementen van uw netwerk met stagebedrijven?  

• Hoe ziet dit er concreet uit en welke activiteiten verricht u daarin?  

• Welke activiteiten zet u in om uw netwerk in stand te houden of hoe vernieuwt u het? 

Hoe breidt u het uit? 

• Welke rol heeft de uitstroommonitor in deze?  

• Hoe houdt u zicht op de lokale en regionale arbeidsmarkt?  

• Wat doet u met deze gegevens?  

• Wat betekent dit voor uw opleidingstrajecten?  

• Leidt u ook specifiek op voor bedrijven in uw regio? Zo ja, hoe ziet dit er uit? 

• Biedt de school onderwijs aan in de bedrijven?   

• Maakt u gebruik van expertise / kennis / medewerkers van bedrijven binnen uw school in 

uw opleidingstrajecten? Hoe ziet dit er uit?  

• Op welke wijze zijn uw afspraken met bedrijven vastgelegd?  

• Is er sprake van een overlegstructuur en zo ja, hoe ziet die er uit? 

• Heeft de relatie met de werkgever invloed op het onderwijsbeleid en de onderwijs-

ontwikkeling? 
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4 Netwerk met intermediaire organisaties en onderwijsinstellingen 

• Aan welke netwerken neemt de school deel in het kader van de toeleiding naar de 

arbeidsmarkt? Zijn deze structureel? Hoe vaak per jaar vinden er ontmoetingen binnen het 

netwerk plaats? 

• Werkt u met andere scholen samen in het traject van transitie? 

• Wat is uw doelstelling van deze participatie? 

• Maakt u gebruik van het netwerk van de jongere zelf bij de invulling van een stage(plaats)? 

• Zijn er afspraken over het overleg met intermediaire en andere onderwijsinstellingen  

vastgelegd in een document? 

 

5 (Hoog)opgeleide stagecoördinatoren /-begeleiders vanuit de school 

• Heeft de school vastgelegd aan welke eisen de stagecoördinator/-begeleider moet 

voldoen? Zo ja, aan welke? 

• Heeft u als stagecoördinator/-begeleider een specifieke scholing gevolgd op het terrein van 

stage en arbeidstoeleiding? Zo ja, welke? 

• Zo niet, hoe houdt u zich op de hoogte van ontwikkelingen op deze terreinen? 

• Heeft u als stagecoördinator/-begeleider invloed op het onderwijsbeleid en de 

schoolontwikkeling? Zo ja, op welke onderwerpen en hoe is dit georganiseerd?  

 

6 Wederkerige relatie tussen stage en onderwijsactiviteiten op school 

(Vooraf vragen of je een IOP mag inzien van een leerling die nu stage loopt en die je later op de 

dag zult spreken.) 

• Is er structureel overleg tussen school en het stagebedrijf / de stagebedrijven over het 

onderwijsprogramma op school én op het stagebedrijf?  

• Heeft dit ook beleidsconsequenties voor het onderwijs-/stagebeleid?  

• Hoe wordt het onderwijs op de stage afgestemd en andersom? 

• Hoe ziet dit er uit in het curriculum van de school vanaf het moment van de stage? 

• Hoe ziet dit er concreet uit in het onderwijsprogramma van de leerling en binnen het IOP? 

• Hoe gaat u om met (de mogelijke discrepantie tussen) de individuele doelen van elke 

leerling en de eisen vanuit de werkgever / het stagebedrijf? 

• Is de stage een geïntegreerd onderdeel van het curriculum van de school? Hoe wordt dit 

vormgegeven binnen het IOP? 

 

7 IOP, competenties en feedback 

• Op welke wijze organiseert u de stage van de leerling aansluitend op zijn leerbehoefte  

en/of interesse?  

• Wat is de rol van de leerling bij het bepalen van de stageplaats?  

• Wat is de rol van de leerling bij het opstellen van de leerdoelen?  

• Wat is de rol van de leerling bij het vaststellen van de te bereiken competenties? 

• Welke doelen zijn opgenomen in het IOP en zijn deze in samenspraak met de leerling 

opgesteld? 

• Hanteert u een vaste competentiestructuur en zo ja, welke is dat? Hoort die er wel bij? 

• Hoe is de begeleiding tijdens de stage van de leerling georganiseerd en waar richt deze 

zich op? 

• Hoe organiseert u het leerproces van de leerling: het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden 

met het accent op het zelfstandig leren leren?  
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• Hoe evalueert u met de leerling de resultaten tijdens de stage? 

• Stelt de school aan deze twee laatste zaken eisen en zo ja, welke? 

 

8 Arbeidskundig onderzoek / assessment 

• Op welke wijze onderzoekt u de interesses en arbeidsmogelijkheden van de leerling? 

• Welke rol heeft de leerling daar zelf in? 

• Hoe wordt het opleidingstraject rondom de stage opgezet en ingericht? 

• Hoe worden bijstellingen en aanpassingen vormgegeven opdat tegemoet gekomen wordt 

aan de individuele onderwijsbehoefte van de leerling? 

• Hoe wordt de ontwikkeling van de leerling gepland, gemonitord, begeleid, beoordeeld en 

geregistreerd?  

 

9 Relatie met de domeinen wonen, vrije tijd en burgerschap 

• Op welke wijze worden de verschillende domeinen in de periode dat de leerling stage loopt 

geïntegreerd? 

• Hoe vindt uitwisseling en afstemming plaats tussen de onderwijsactiviteiten van de 

verschillende domeinen? 

• Hoe verhouden de stageactiviteiten zich ten opzichte van de andere domeinen?   
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Vragenformulier leerlingen 

 

1 Visie, missie, uitgangspunten en doelen 

• Weet je waarom je stage loopt? 

• Vind je dit belangrijk?  

• En waarom? 

• Vindt je school dit belangrijk en zo ja, hoe weet je dat? 

• Heeft de school aan het begin van je opleiding over stages gesproken? 

 

2 De school zorgt systematisch voor behoud en verbetering van de kwaliteit van de stages 

• Zijn je stages goed? 

• Waarom vind je dat? 

• Waaraan merk je dit? 

• Vraagt de school ook aan jou wat je van de stages vindt? En zo ja, gebeurt dit regelmatig? 

• Wanneer vind jij een stage goed/geslaagd? 

• Praat je ook met andere leerlingen en docenten over de stages en zo ja, wat bespreken 

jullie dan? Wat gebeurt er met de uitkomsten van deze gesprekken? 

 

3 Netwerk met het regionale bedrijfsleven 

• Waar loop je stage? 

• Wie heeft deze plek gezocht?  

• Kun je ook een eigen stageplaats zoeken?  

• Maakt de school gebruik van jouw ouders / kennissen / vrienden als het gaat over stages? 

• Weet je wat voor stageplaatsen er zijn in de omgeving van de school?  

• Waar wil je later werken? Kan dat in deze omgeving? Hoe weet je dat? 

• Wat vind je belangrijk: werk of een diploma?  

• Krijg(en) je (jullie) wel eens les van een leraar op je stageplaats? 

• Komt er wel eens iemand van een stagebedrijf lesgeven op school? 

 

4 Netwerk met intermediaire organisaties en onderwijsinstellingen 

• Praat je ook met andere mensen over je stage? Zo ja, met wie en waarover praat je dan? 

• Ken je mensen van het UWV of MEE? Zo ja, waar spreek je dan met hen over? 

• Wat heb jij nodig van mensen om te zorgen dat het goed gaat op je stage? 

• Als je later werk hebt, wat denk je dan dat je nodig hebt om aan het werk te kunnen blijven? 

 

5 (Hoog)opgeleide stagebegeleiders vanuit de school 

• Heb je een stagebegeleider van school? 

• Wat doet hij tijdens jouw stage?  

• Wat vind je daarvan?  

• Helpt dit jou en zo ja, hoe dan? 

• Wat mis je in de begeleiding? 

• Wordt er ook naar jouw wensen geluisterd en zo ja, hoe dan?  
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6 Wederkerige relatie tussen stage en onderwijsactiviteiten op school 

• Heb je een IOP?  

• Wie heeft de opdrachten/leerdoelen in het IOP rondom de stage bedacht? 

• Zijn er ook zaken in opgeschreven die je tijdens je stage moet uitvoeren/leren en zo ja, 

welke zijn dat?  

• Waar gaan die doelen over? 

• Krijg je opdrachten van school mee naar de stage? Kun je die daar uitvoeren? 

• Neem je ook opdrachten/leervragen mee van je praktijkopleider in het bedrijf naar de 

school? Wordt daar op school iets mee gedaan en hoe dan? 

• Mag je ook eigen leervragen meenemen naar de stage?  

 

7 IOP, competenties en feedback 

• Wat wil je leren op je stage? Wie heeft dit bedacht? 

• Wie begeleidt jou op je stage? Hoe vaak en hoe lang? 

• Waar hebben jullie het dan over? 

• Wat leer je daarvan? Worden daarover afspraken gemaakt en ook opgeschreven?  

Komen jullie daar dan op terug?  

• Staat dit dan in je IOP? 

 

8 Arbeidskundig onderzoek / assessment 

• Hoe ben je erachter gekomen wat je later wilde gaan doen/worden? Wat heb je toen 

gedaan? Wat is er met deze uitkomst gebeurd? 

• Welke stages heb je al gelopen? Hoe zag dit er vorig jaar uit en hoe nu? (Hier nagaan of er 

sprake is van de onderscheiden fasen.) 

• Hoe worden je vorderingen vastgelegd, wie beoordeelt jou en wat gebeurt daarmee? 

 

9 Relatie met de domeinen wonen, vrije tijd en burgerschap 

• Hoeveel dagen ben je naast de stage nog op school? 

• Welke lessen volg je dan? (In het gesprek nagaan of aandacht wordt besteed aan wonen, 

vrije tijd en burgerschap.) 

• Volg je in die tijd ook nog stages, anders dan de arbeidsstage?  

• Wat je leert in je stage, komt dat terug op school? En zo ja wat, wanneer en waar? 
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Vragenformulier stagebedrijf/praktijkopleider 

 

1 Visie, missie, uitgangspunten en doelen 

• Is het doel van de stage voor u als werkgever helder? 

• Heeft de school met u over de stages gecommuniceerd? 

• Bent u als werkgever betrokken bij het stagebeleid van de school? 

• Kent u de school, de doelgroep en wat de school met de leerling wil bereiken? 

• Wat is voor u van belang: certificaat/diploma of algemene arbeidscompetenties?  

En waarom? 

 

2 De school zorgt systematisch voor behoud en verbetering van de kwaliteit van de stages 

• Evalueert u de stages (werkgever en stagebegeleider(s))? 

• Kent u het begrip uitstroommonitor? 

• Evalueert de school de stages met u als stagebedrijf? Hoe vaak gebeurt dat? 

• Kunt u iets zeggen over de kwaliteit van de stages binnen uw bedrijf? 

• Waaraan meet u dat af? 

• Wat vindt u belangrijk als we spreken over kwaliteit van stages? Of: Aan welke eisen moet 

een stage volgens de school voldoen? Is dit vastgelegd? 

• Aan welke eisen moet een stage volgens u, als werkgever, voldoen? 

• Heeft u als werkgever contacten met collega-bedrijven over stages? 

• Komt het aan de orde binnen bijvoorbeeld MKB-bijeenkomsten? 

 

3 Netwerk met het regionale bedrijfsleven 

• Heeft u zicht op de opleidingstrajecten van de scholen van uw stageleerlingen? 

• Welke arbeidsplekken zijn er op de lange en korte termijn in uw bedrijf voor deze 

doelgroep? 

• Welke eisen stelt u aan het opleidingstraject en arbeidsprofiel van uw toekomstige 

werknemers? 

• Bent u hierover in gesprek met de school? 

• Zet u uw kennis/expertise/mankracht in binnen scholen? 

• Is het mogelijk voor scholen om het opleidingstraject mede in uw bedrijf vorm te geven? 

• Wiens initiatief zou dit moeten zijn: de school of uw initiatief? 

 

4 Netwerk met intermediaire organisaties en onderwijsinstellingen 

• Participeert u als bedrijf in netwerken waaraan ook de school voor praktijkonderwijs 

deelneemt (bijvoorbeeld UWV en MEE)? 

• Vindt u deze netwerken voor u als bedrijf van belang en zo ja, wie vindt u dan belangrijke 

participanten? 

• Heeft u medewerkers in dienst met een extra ondersteuningsvraag? Zo ja, hoe gaat u 

daarmee om? 

• Onderhoudt u contacten met scholen om te zorgen dat medewerkers goed kunnen blijven 

functioneren in het bedrijf? 

• Hecht u belang aan blijvende arbeidsplaatsen voor uw medewerkers en zo ja, wat betekent 

dit voor u? 
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5 (Hoog)opgeleide stagebegeleiders vanuit de school 

• Wat kunt u zeggen over de begeleiding van de school als een leerling bij u stage loopt? 

• Hoe ziet dit er uit, waar gaat het over?  

• Wordt u (regelmatig) betrokken bij de begeleiding van de leerling door de school als deze 

bij u stage loopt? 

• Wat vindt u van de kennis en expertise van de medewerker van de school? 

• Zijn er zaken die u mist in de begeleiding? Zo ja, welke? 

• Vindt u dat de stagebegeleider van de school het bedrijf voldoende betrekt bij de opleiding 

van de leerling in uw bedrijf? Hoe staat het met het professionele handelen van deze 

mensen naar u als bedrijf? 

• Wat zijn voor u de belangrijkste elementen daarin? 

 

6 Wederkerige relatie tussen stage en onderwijsactiviteiten op school 

• Heeft de leerling een stageplan? 

• Kent u het IOP van de leerling? 

• Krijgt de leerling opdracht van school mee naar de stage? Zijn het doelen van de school of 

van de leerling? 

• Geeft u ook opdrachten mee  naar de school? Wordt daar iets mee gedaan op school? 

• Is er structureel overleg met u over de afstemming tussen wat op school en wat op de stage 

gebeurt?  

• Wat vindt u belangrijk als het gaat over de afstemming tussen school en stage voor wat 

betreft het onderwijs- / stageprogramma? 

 

7 IOP, competenties en feedback 

• Is er binnen uw stages ruimte voor eigen leerdoelen van de leerling? 

• Is er ook ruimte voor eigen leeractiviteiten/-opdrachten van de leerling? 

• Hoe begeleidt u de leerling en aan de hand waarvan? 

 

8 Arbeidskundig onderzoek / assessment 

• Biedt u verschillende stageplaatsen aan in uw bedrijf? Denk daarbij aan kijkdagen, 

proefstages, oriënterende stages, beroepsvormende stages, groepsstages e.d. 

• Wat beoordeelt u en hoe vindt dit plaats? 

• Wat doet de school met de beoordelingen? 
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Bijlage 3 – Functiebeschrijving stagebegeleider 

 

Functie-informatie 

 

Functienaam: Stagebegeleider 

Organisatie: School voor praktijkonderwijs / sector voor praktijkonderwijs binnen een 

scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs 

Onderdeel: Onderwijsondersteuning 

Salarisschaal: Schaal 9 

Werkterrein: Stages praktijkonderwijs  

Activiteiten: Begeleiding binnen de stage 

Status: Nieuwe functie 

Datum: 15-07-2005 

 

Functiebeschrijving 

 

Context 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een school voor praktijkonderwijs of een sector 

voor praktijkonderwijs binnen een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. 

Het praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op een zelfstandig functioneren in de samenleving, 

op een plaats binnen de (regionale) arbeidsmarkt en biedt leerlingen doorstroommogelijkheden 

naar opleidingen op onder andere assisterend niveau. Het betreft leerlingen van 12 tot 18 jaar 

met beperkte verstandelijke vermogens en een leerachterstand van minimaal 3 jaar voor wie 

vaststaat dat overwegend een orthopedagogische en orthodidactische benadering nodig is. 

Doel van praktijkonderwijs is leerlingen toe te leiden naar een plaats op de regionale arbeids-

markt en voor te bereiden op een zelfstandig functioneren in de samenleving. 

 

De stagebegeleider begeleidt leerlingen in de stage, zorgt voor het inrichten en bijhouden van 

de stageadministratie en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het stagebeleid. 

De stagebegeleider werkt onder verantwoordelijkheid van de (sector)directie en/of afdelings-

leiding. 

 

De school/sector voor praktijkonderwijs kent een (sector)directie, afdelingsdirecteuren en/of 

afdelingsleiders, groeps- en vakleraren, gespecialiseerd ondersteunend en onderwijs-

ondersteunend personeel en secretarieel, administratief en facilitair medewerkers. 

 

Werkzaamheden 

1 Begeleidt leerlingen in de stage door: 

• het informeren van leerlingen over het doel van de stage, de geldende regels tijdens de 

stage, de aard van het stagebedrijf en de plaatsingsmogelijkheden; 

• het instrueren van leerlingen over de uit te voeren stageopdrachten en het stageverslag; 

• het opstellen van een bezoekplan per stageperiode; 

• het voeren van voortgangsgesprekken en beoordelingsgesprekken; 

• het bespreken van tussentijdse vragen en/of problemen van leerlingen; 

• het bespreken en beoordelen van stageopdrachten c.q. verslagen; 

• het bespreken van stage-ervaringen tijdens lessen en/of terugkomperioden; 

• het verzorgen van de naschoolse begeleiding van de leerling. 
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2 Levert bijdragen aan het opzetten en bijhouden van de stageadministratie door: 

• het aanleveren van gegevens voor het totstandkomen van de stageovereenkomst en  

het zorgen voor verwerking ervan volgens vastgestelde procedures; 

• het informeren van de afdelingsleider over het algemeen functioneren van de leerling 

tijdens de stage; 

• het verzorgen van de verslaglegging en eindrapportage (dossiervorming). 

 

3 Levert bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het stagebeleid door: 

• deel te nemen aan bijeenkomsten voor stagebegeleiders; 

• het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van het stageplan, de evaluatie van het 

stagebeleid en het geven van adviezen ter verbetering van dat beleid; 

• het rapporteren aan de (sector)directie/afdelingsleiding over de voortgang van zijn 

werkzaamheden; 

• het signaleren van het bestaan van materialen binnen de stagebedrijven en branche- en 

werkveldorganisaties die bruikbaar zijn voor de opleiding; 

• het rapporteren aan de (sector)directeur over relevante ontwikkelingen in de branche en de 

stagebedrijven/leerwerkplaatsen. 

 

Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

• De stagebegeleider is verantwoording schuldig aan de (sector)directeur of afdelingsleiding 

voor wat betreft de voortgang en uitvoering van de stagebegeleiding. 

• De stagebegeleider werkt overeenkomstig de kaders van het stagebeleid, de vastgestelde 

regelingen van de school/sector en stagebedrijven en de 

leertrajecten/onderwijsprogramma’s van belang voor de uitvoering van de stagebegeleiding. 

• De stagebegeleider neemt beslissingen bij de begeleiding van leerlingen en bij de 

beoordeling van stageopdrachten en verslagen en over de inhoud van zijn (beleids)-

adviezen. 

 

Kennis en vaardigheden 

De stagebegeleider beschikt over: 

• theoretische kennis en praktijkkennis op het vakgebied; 

• praktijkkennis van het relevante bedrijfsleven en de branche; 

• vaardigheid in het begeleiden van leerlingen tijdens de stage en het werk; 

• vaardigheid in het omgaan met de doorgaans zakelijke instelling van stagebedrijven; 

• inzicht in de taakstelling, organisatie en werkwijze van de school/sector; 

• vaardigheid in het motiveren van leerlingen en het opzetten van stageplannen/-trajecten. 

 

Contacten 

De stagebegeleider onderhoudt contacten met: 

• directie/afdelingsleiding en groeps-/vakleraren over stagebeleid en stagebegeleiding om 

werkzaamheden af te stemmen en informatie uit te wisselen; 

• leerlingen over wensen en resultaten om voortgang te bespreken; 

• stagecoördinator/stagebegeleiders/praktijkbegeleiders (leerwerkmeesters) over voortgang 

en resultaten om af te stemmen, problemen op te lossen en informatie uit te wisselen; 

• bedrijven, instellingen en overkoepelende organen van diverse branches over 

ontwikkelingen om activiteiten af te stemmen. 
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Functie-eisen 

1 Opleiding en ervaring 

• Heeft bij voorkeur praktijkervaring in de branche. 

2 Kennis, inzicht en vaardigheden 

• Heeft kennis van de leefwereld van leerlingen in het praktijkonderwijs. 

• Heeft kennis van de leermogelijkheden op de stagebedrijven. 

3 Instelling, houding en visie 

• Is bereid zich aan te passen aan de wisselende omstandigheden en werktijden van de 

(stage)bedrijven. 

 

Opmerking 

Stagebegeleiding kan ook toegewezen worden aan een groeps-/vakleraar als speciale taak. 

De functiebeschrijving stagebegeleider wordt dan als taakbeschrijving toegevoegd aan de 

functiebeschrijving van groeps-/vakleraar. Wanneer de functiebeschrijving geen bijdragen aan 

de ontwikkeling en uitvoering van het stagebeleid bevat, komt de waardering naar verwachting 

op schaal 8 uit. 


