
kwaliteitskaart

Deze kwaliteitskaart geeft een beeld van de arbeidstoeleiding in het 
praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso). Onder 
arbeidstoeleiding verstaan we alle activiteiten die leerlingen voorbereiden 
op het verkrijgen en behouden van een loonvormende arbeidsplaats, al 
dan niet zelfstandig, begeleid of beschut.

De uitgangspunten in deze kwaliteitskaart sluiten met name aan op het 
praktijkonderwijs (pro) en het profiel Arbeid van het voortgezet speciaal 
onderwijs (vso). Deze vormen van onderwijs beschouwen we als 
eindonderwijs. De rechtstreekse uitstroom naar arbeid is voor de meeste 
leerlingen de meest geëigende route naar (economische) zelfstandigheid. Een 
gestructureerde arbeidstoeleiding kan hierbij een belangrijke rol spelen. 

De arbeidsmarkt voor met name laaggeschoold werk is sterk regionaal 
georiënteerd. Door regionale samenwerking kan het praktische 
onderwijsaanbod van de school worden vormgegeven. Daarbij zijn de 
behoeften van de leerling en de mogelijkheden van de omgeving leidend. Hoe 
verhouden deze behoeften en mogelijkheden zich tot elkaar en wat zijn de 
belangrijke dingen om rekening mee te houden?

leerling
Binnen arbeidstoeleiding neemt de leerling natuurlijk een belangrijke plaats in. 
Om een leerling te helpen bij het maken van keuzes die leiden naar een 
arbeidzame toekomst, is arbeidskundig onderzoek het startpunt van de 
arbeidstoeleiding.

arbeidskundig onderzoek 
Arbeidskundig onderzoek is het systeem van instrumenten dat helpt om de 
behoeften, wensen en mogelijkheden van de leerlingen in kaart te brengen. 
Langs de vragen ‘Wie ben ik’, ‘Wat wil ik’ en ‘Wat kan ik’ kan de leerling 
geholpen worden bij het creëren van een helder beeld van arbeids- en 
beroepsmogelijkheden. 
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Arbeidskundig onderzoek bestaat uit diverse testen, maar wordt krachtiger als 
gebruik wordt gemaakt van ervaringen en observaties tijdens concrete 
werksituaties, zowel binnen als buiten de school.

aandachtspunten bij arbeidskundig 
onderzoek
• Start vroeg. Hoe eerder leerlingen, bewust en onbewust, bezig zijn zich te  
 oriënteren op verschillende werksoorten en hoe eerder gericht in beeld  
 gebracht wordt over welke vaardigheden de leerling al dan niet beschikt,  
 hoe doelgerichter zij kunnen toewerken naar de juiste vaardigheden en de  
 juiste uitstroomplek.
• Zorg voor een logische opzet. Laat de inhoud van het arbeidskundig  
 onderzoek aansluiten bij de fase waarin een leerling zich bevindt en de  
 doelstelling van de betreffende fase. Start met de algemene vaardigheden  
 en werk in de loop van het onderwijstraject meer toe naar werknemers- en  
 beroepsvaardigheden.
• Gebruik de uitkomsten. Het onderzoek levert uitkomsten op. Gebruik deze  
 uitkomsten daadwerkelijk: bijvoorbeeld als basis voor ontwikkeldoelen of  
 om bepaalde stage- of beroepsmogelijkheden na te streven of juist uit te  
 sluiten.
• Koppel de inhoud aan de kerndoelen. Arbeidskundig onderzoek kan  
 invulling geven aan diverse kerndoelen, zowel uit de voorbereiding op  
 arbeid als uit het leergebiedoverstijgend domein. Breng daarom de relatie  
 aan tussen arbeidskundig onderzoek en relevante kerndoelen.

Onderwijsaanbod
Het aanbod van arbeidstoeleiding laat zich het best vatten in een opbouwende 
praktijk- en stagelijn. Hierin heeft ieder onderdeel zijn eigen doel, toewerkend 
naar een het ultieme doel van uitstromen naar een plaats op de (beschermde) 
arbeidsmarkt.

Het uitgangspunt bij de praktijkvormingslijn is dat naarmate de leerling vordert 
in het proces de externe gerichtheid toeneemt, de context rijker wordt en de 
begeleiding afneemt. Gaandeweg de begeleiding minder intensief maken, 
helpt de leerling langzaam te wennen aan zijn of haar toekomstige 
arbeidscontext. Een praktijkvormingslijn zou de volgende opbouw kunnen 
hebben:

Praktijkvakken
Praktijkvakken zijn erop gericht om de eerste basale vaardigheden aan te leren 
binnen verschillende sectoren. Praktijkvakken kennen een tweeledige invulling: 
gericht op het ontwikkelen van persoonlijke redzaamheid op diverse gebieden 
en gericht op de eerste vaardigheden binnen diverse sectoren. Het accent bij 
de praktijkvakken ligt op instructie aan en ervaren door leerlingen. Let er vooral 
op dat het aanbod breed oriënterend is en leerlingen voorbereidt op brede 
huiselijke redzaamheid. Inzet van gereedschappen, machines, et cetera moet 
hiermee in overeenstemming zijn.

Branchecursussen
Op het moment dat de leerlingen externe stages gaat lopen, krijgen de 
praktijkvakken meer het karakter van een branchegerichte cursus. De inhoud 
van de lessen wordt bepaald door de inhoud van algemeen erkende 
cursussen die waarde hebben binnen het regionale bedrijfsleven. Betrek het 
bedrijfsleven bij de selectie van het lesmateriaal.

Begeleide interne stage (bis)
Bij de bis worden leerlingen uitgedaagd om aan de hand van verschillende 
werksoorten algemene vaardigheden te ontwikkelen en toe te passen. Via de 
bis is de eerste koppeling mogelijk met het arbeidskundig onderzoek op het 
gebied van ‘Wat kan ik’. Leerlingen doorlopen nog interne stages in meerdere 
sectoren, waarmee de beroepsinteresse verkend kan worden. De bis vindt 
meestal plaats binnen de veilige omgeving van school (of daaraan 
gerelateerde werkplaatsen) onder begeleiding van leerkrachten of 
ondersteuners.

Begeleide externe stage (bes)
In de begeleide externe stage wordt de context van de sector en het aanleren 
van algemene werknemersvaardigheden verplaatst naar buiten de school. 
Naast begeleiding door een instructeur van de school, neemt een begeleider 
van het stagebedrijf een belangrijke plaats in. 
De bes zien we als tussenvorm van stage: sommige leerlingen kunnen vanuit 
de interne stages direct de stap maken naar een zelfstandige externe stage, 
anderen hebben het tussenstapje van de bes nodig. Voor jongeren, voor wie 
zelfstandig functioneren op een arbeidsplek niet haalbaar is, kan de bes het 
sluitstuk van de arbeidstoeleiding binnen school zijn.

Zelfstandige externe stage (zes)
De doelstelling van een zelfstandig externe stage is het zelfstandig toepassen 
en verder aanleren van werknemers- en beroepsvaardigheden op een externe 
werkplek. 

aandachtspunten bij de zelfstandige stage 
• Een stageplek is een leerplek. Een leerling mag leren en hoeft niet alles al te  
 kunnen!
• Een leerling moet er aan toe zijn. Om zelfstandig op stage te gaan moet  
 een leerling aan minimale voorwaarden voldoen, vooral op het gebied van  
 algemene vaardigheden.
• Stagetijd is onderwijstijd. Zorg voor deugdelijke doelen en opbrengsten voor  
 de stage.
• Maak vooraf afspraken over de inhoud van de stage. Stem  
 werkzaamheden en ontwikkeldoelen af op de wensen van de werkgever;  
 die weet wat een werknemer moet kunnen.
• Combineer een stage met een branchegerichte cursus. Bepaal in overleg  
 met het stagebedrijf welke cursus zinvol is voor het uitvoeren van de stage  
 en de mogelijkheden binnen de branche vergroot. Bij grote voorkeur gaat  
 het om cursussen met een algemeen erkend certificaat.
• De laatste stage is een plaatsingsstage. Tijdens de laatste stage wordt  
 gestart met de arbeidsinpassing

arbeidsinpassing
Tijdens de laatste fase van de stagelijn is arbeidsinpassing de belangrijkste 
doelstelling. De inpassing is gericht op uitstroom naar werk en economische 
zelfredzaamheid. Kenmerk van deze fase is dat de leerling als werknemer 
wordt beschouwd en de toekomstige werkgever leidend is in de begeleiding 
van de leerling. Als deze aanpak aansluit bij de ambitie van de school, moet de 
school duidelijke afspraken maken over inhoud en einddoelen met 
stagegevers en/of werkgevers. Een belangrijke rol is ook weggelegd voor de 
gemeente, die mogelijk aanvullende voorzieningen zoals no-risk en 
loonkostensubsidie voor de toekomstige werkgever beschikbaar heeft.
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Het is belangrijk om te weten dat arbeidsinpassing voor de school een keuze is 
en geen verplichting.

aandachtspunten bij arbeidsinpassing
• Onderzoek de mogelijkheden van gemeente en UWV. Maak met de  
 gemeente en het UWV algemene afspraken over de inzet van  
 voorzieningen voor de doelgroep. Elke gemeente heeft hier eigen kaders  
 voor die onderling sterk kunnen verschillen. 
• Regel de inzet van voorzieningen. Gedurende de laatste zelfstandige stage  
 wordt gekeken welke voorzieningen mogelijk en nodig zijn om een  
 arbeidscontract te realiseren.
• Bepaal tijdens de stage de loonwaarde. De proefplaatsing kan gebruikt  
 worden om loonwaarde vast te stellen. De loonwaarde is belangrijk voor  
 het vaststellen van de hoogte van de loonkostensubsidies die een  
 gemeente eventueel beschikbaar kan stellen.
• Organiseer nazorg. Nazorg tijdens de eerste fase op de arbeidsmarkt is   
 een van de bepalende succesfactoren voor het behouden van een  
 arbeidsplaats. Maak met de gemeenten afspraken over de inzet van  
 nazorg en kijk op welke wijze de school hierin een (gefinancierde) rol kan  
 spelen.

Omgeving
Arbeidstoeleiding is het best vorm te geven door het bundelen van de krachten. 
Juist in een tijdperk van decentralisatie van wetgeving, is het nodig dat 
onderwijs, ondernemers en overheid samenwerken bij het vinden van werk 
voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt. Dat begint met 
arbeidstoeleiding op school, die overgaat in arbeidsinpassing in 
ondernemingen, ondersteund door voorzieningen van de overheid. Zorg dat 
de school in beeld is bij de regionale partners. Door de aandachtspunten uit 
deze kwaliteitskaart langs de huidige arbeidstoeleiding te leggen, kan een 
actieplan opgesteld worden om de arbeidstoeleiding te optimaliseren. Een 
aantal aspecten van omgeving zijn absoluut voorwaardelijk voor een goede 
arbeidstoeleiding.

regionale arbeidsmarkt
Voor arbeidstoeleiding is het nodig dat de school de regionale arbeidsmarkt 
systematisch in kaart brengt en contacten met het werkgeversnetwerk actief 
legt en onderhoudt. Welke sectoren en branches zijn aanwezig in de regio, 
waar liggen de baan- en stagekansen en welke werkgevers hebben oog voor 
jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt? Met deze kennis kan het 
onderwijsaanbod zich richten op kansrijke sectoren en een inhoud krijgen die 
aansluit op de behoeften van werkgevers.

samenwerking in aanbod
Niet iedere school kan alle vormen van de beroepspraktijk op niveau 
aanbieden en zou dat ook niet moeten willen nastreven. Scholen voor pro, vso 
en (v)mbo kunnen praktijkfaciliteiten delen, een gezamenlijke 
werkgeversbenadering opzetten en branchegerichte cursussen geven. Ken 
daarom je onderwijspartners in de regio en zoek contact om samenwerking 
vorm te geven.

ketenpartners
Bij de uitstroom naar arbeid kunnen diverse ketenpartners betrokken zijn. 
Diverse afdelingen van de gemeente, Werkbedrijf en UWV zijn allemaal in meer 
of mindere mate partner bij de arbeidstoeleiding van jongeren met afstand tot 
de arbeidsmarkt. Vooral in het licht van de participatiewet is het noodzakelijk 
om te weten welke voorzieningen de verschillende gemeenten bieden om 
jongeren te ondersteunen en hoe deze voorzieningen zijn in te zetten. Wees 
hierin proactief en wacht niet af tot de gemeente de school benadert.

regionale samenwerking
Om arbeidstoeleiding succesvol te laten zijn is regionale samenwerking nodig. 
De aspecten van de leerling, met zijn of haar mogelijkheden, de aspecten van 
het onderwijsaanbod en de aspecten van de omgeving komen hierin samen.

Immers, de omgeving biedt de school mogelijkheden voor arbeidsinpassing. 
Werkgevers bieden stage- en werkplekken, de gemeenten bieden 
ondersteuning voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Gemeenten zijn druk doende voorzieningen en ondersteuning in te richten voor 
jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt: loonkostensubsidie, 
werkplekaanpassing, jobcoaching, begeleide trajecten, sociale 
ondernemingen. De uitwerking per gemeente verschilt en vraagt om een 
proactieve houding van vso en pro om de samenwerking te zoeken.

Met de kennis van de voorzieningen van de gemeente kunt u als school, 
samen met partners binnen het samenwerkingsverband, een ideale lijn van 
arbeidstoeleiding inrichten. De in deze kaart beschreven elementen helpen 
daarbij. In deze arbeidstoeleidingslijn kunnen uw leerlingen hun talenten 
optimaal ontwikkelen en de mogelijkheden in de omgeving optimaal benutten.
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Colofon
Deze kwaliteitskaart is samengesteld door Jelle Bosch en is een uitgave van School aan Zet. Voor vragen rond de kwaliteitskaart kunt u contact opnemen 
met School aan Zet: Gea Spaans, secretariaat@schoolaanzet.nl
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tips
1. Op www.toolboxassessment.nl zijn diverse instrumenten voor arbeidskundig onderzoek bij elkaar gebracht en gerubriceerd.

2. Door bij de inhoud van de stages gebruik te maken van competenties en werkprocessen uit het mbo (Entree) is makkelijker aansluiting met de arbeidsmarkt te 
 realiseren.

3. Er bestaat een Beroepsvereniging voor Stagebegeleiders voor vso en pro. Hier valt veel te halen en delen rond arbeidstoeleiding, werkgeversbenadering en 
 arbeidsinpassing. www.bvsb.nl. 
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