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Zeeuwse PrO-scholen maken werk 
van de werkgeversbenadering

Praktijkonderwijs   ||   Arbeidstoeleiding  ||   Werkgeversbenadering

De Zeeuwse Stichting Maatwerk (samenwerkingsverband van 17 VSO- en 5 PrO-scholen) zet zich in om 
kwetsbare jongeren toe te leiden naar een passende plaats in de samenleving en arbeidsmarkt. Onder 
de paraplu van ZSM hebben vier scholen voor praktijkonderwijs hun krachten gebundeld rond het 
thema arbeidstoeleiding.

Het gaat om Het Bolwerk (Middelburg), De Sprong 
(Terneuzen), De Wissel (Goes) en Praktijkschool 
Hulst. De samenwerking moet jongeren meer 
maatwerk bieden op het gebied van arbeidstoel-
eiding. Zo vertelt via de telefoon Arnold van Acker, 
directeur van Praktijkschool Hulst. “Niet elke school 
is nu toegerust om leerlingen toe te leiden naar elke 
branche. Hier in Hulst hebben we bijvoorbeeld een 
prachtige horeca- en metaalafdeling en een afdeling 
voor schilderen. Maar we kunnen jongeren niets 
bieden op het gebied van installatietechniek. Door 
gebruik te maken van elkaars locaties, docenten, ex-
pertises en lesinhouden kunnen we onze jongeren 
meer keuzemogelijkheden en de gewenste branche-
gerichte opleidingen aanbieden.”

DE WAAN VAN DE DAG VOORBIJ
Samenwerken is dus het parool in Zeeland. De 
kiem hiervoor werd gelegd in het project ‘Pro-ac-
tief Bruggen Bouwen’, de voorloper van het in 
2011 opgerichte ZSM. “We denken hier in Zeeland 
al langer niet meer vanuit de waan van de dag en 
vanuit ieders eigen ‘toko’. Juist voor het praktijkon-
derwijs is het ontzettend belangrijk de deuren open 
te zetten. We zien dat op de arbeidsmarkt behoefte 
is aan onze jongeren. Dit ondanks de komst van 
entree-opleidingen en kwalificatiedossiers. Uit 
arbeidsmarktonderzoek blijkt dat er nog steeds 
baankansen zijn in branches waar geen startkwalifi-
catie voor nodig is.”

ARBEIDSTOELEIDING 2.0.
De betrokken Zeeuwse PrO-scholen zijn volop bezig 
werk te maken van ‘arbeidstoeleiding 2.0’.  Sleu-
telwoord hierin is de zogeheten werkgeversbena-
dering.  Specifieke vragen van regionale bedrijven 
moeten gekoppeld worden aan gecertificeerde 

opleidingstrajecten. Voor de implementatie van de 
werkgeversbenadering hebben de vier PrO-scholen 
een gezamenlijke ontwikkelagenda opgesteld. Dit 
met ondersteuning van adviseur Dennis Heijnens en 
Wout Schafrat van KPC Groep. Zij verzorgen in dit 
verband dit jaar een aantal scholingsbijeenkomsten. 
De kick-off vond afgelopen maand plaats. 

Arnold: “We komen vanuit de situatie dat iedere 
school zijn eigen werkwijze had rond arbeidstoel-
eiding. De ene school richtte zich bijvoorbeeld bij 
het opleiden meer op de attitude van de jongere, 
de andere school was meer gefocust op het bij-
brengen van technische vaardigheden. Voor werk-
gevers moet helder zijn wat de kwaliteiten zijn van 
toekomstige werknemers. Dit betekent van ons als 
PrO-scholen dat we met dezelfde kwaliteitsindica-
toren moeten gaan werken bij het branchegericht 
opleiden.”

BEDRIJFSSCAN
Op dit moment vindt al volop uitwisseling plaats van 
jongeren en worden faciliteiten en expertises ge-
deeld. Ook is in september een scholingsprogram-
ma gestart voor de projectleiders ‘werkgeversbena-
dering’ van de betrokken scholen.  Onderdelen die 
aan bod komen zijn onder meer de doorvertaling 
van leerroutes naar leerlijnen en de ontwikkeling 
van zogeheten vakwerkplannen. Hierin staan per 
vak onderwijsprogramma’s nauwkeurig omschreven 
in termen van doelen, werkvormen, materialen en 
tijdpaden. Ander thema is de ontwikkeling en uit-
voering van een bedrijfsscan door de vakdocenten. 
Deze is nodig om een passende match te maken 
tussen specifieke werkprocessen binnen een bedrijf 
en het opleidingstraject binnen en buiten de school 
gericht op doorstroom naar betaalde arbeid.



EXAMINERING
De verwachting van Arnold is dat over anderhalf 
jaar de werkgeversbenadering realiteit is. Met 
inbegrip van een onafhankelijke en uniforme wijze 
van examinering van de gecertificeerde opleidin-
gen. “Hier in Zeeland hebben we van oudsher een 
goede samenwerking  tussen praktijkonderwijs en 
de omliggende bedrijven. Het ‘ons-kent-ons gehal-
te’ is hoog. Door de werkgeversbenadering worden 
relaties nu nog meer verduurzaamd en geconcre-
tiseerd. We krijgen hierdoor scherper in beeld wat 
bedrijven nodig hebben en waarop wij moeten gaan 
scholen. Dat is de stap die wij nu vol overtuiging aan 
het maken zijn.”
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Bekijk de website van KPC Groep 
voor meer over dit onderwerp 
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