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Afbakening

‘Esloo College praktijkonderwijs dat werkt!’
Het Esloo College is een school voor praktijkonderwijs
in Den Haag en is gevestigd in de wijk Laakkwartier.
De leerlingen van het Esloo College zijn in de leeftijd
van 12 – 18 jaar en komen uit Den Haag en omstreken.

Dit document is een dynamisch document. Het
domein arbeidstoeleiding is landelijk erg in beweging.
Het Esloo College stemt haar onderwijs hierop af en
verwerkt dat in deze notitie. Deze notitie is dan ook de
basis van waaruit de arbeidstoeleiding vormgegeven
wordt en fungeert als het ware als kapstok voor andere documenten met betrekking tot de arbeidstoeleiding.
De insteek van deze notitie is dat de beschreven opzet
voor een belangrijk deel (80%) aansluit bij de doelgroep waarvoor het aanbod is ontwikkeld. Voor het
overige deel zal altijd maatwerk noodzakelijk blijven.

Praktijkonderwijs is voor leerlingen in het voortgezet onderwijs waarvan verwacht wordt dat zij geen
volledig diploma kunnen behalen op vmbo-niveau of
hoger. Het doel van het Esloo College is om leerlingen
voor te bereiden op een volwaardige plaats op de
arbeidsmarkt. Het motto is: ‘Esloo College praktijkonderwijs dat werkt!’.
Het Esloo College bereidt leerlingen voor op de arbeidsmarkt door de vakken van de onderbouw van
het voortgezet onderwijs aan te bieden afgestemd op
de arbeidsmarkt. Daarnaast leren de leerlingen veel in
de praktijk. Dit praktische leren vindt plaats tijdens de
praktijkvakken in de oefenbedrijven in de school en
tijdens stages buiten de school. In de oefenbedrijven
wordt geprobeerd de maatschappij zo goed mogelijk
na te bootsen door middel van een restaurant, een
(fietsen)werkplaats, een ruimte voor facilitaire dienstverlening, een reproruimte en een winkel.

13

curriculum praktijkonderwijs

1 INLEIDING

Een verklarende woordenlijst is opgenomen aan het
einde van dit document in de bijlagen vanaf pagina 27.

Het Esloo College valt onder het bestuur van Lucas
Onderwijs te Den Haag en maakt deel uit van de Esloo
Onderwijsgroep. Er volgen circa 150 leerlingen onderwijs op het Esloo College en er werken ± 25 teamleden.
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2 AANLEIDING

Het Esloo College wil de voorbereiding van de leerlingen op de vervolgbestemming verder optimaliseren.
Het Esloo College leidt leerlingen op tot medewerkers
op de arbeidsmarkt of bereidt leerlingen voor op
een beroepsopleiding op het mbo door middel van
het aanbieden van de entreeopleiding op het Esloo
College. Het praktijkonderwijs is in principe eindonderwijs, tenzij een leerling tussentijds geschakeld kan
worden naar een andere onderwijsvorm of wanneer
de leerling uitstroomt naar het mbo. Wanneer tussentijds schakelen naar een andere onderwijsvorm
niet mogelijk is, stromen de leerlingen na de school uit
naar de reguliere arbeidsmarkt (al dan niet beschut)
of een mbo-opleiding. Aangezien de ontwikkelingen
op het gebied van de sociale zekerheid sinds 1 januari
2015 zijn veranderd door onder meer de invoering van
de Participatiewet en de wijzigingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning1 (Wmo) en de eisen die
aangescherpt gaan worden voor de mbo-entreeopleiding2, is het noodzaak de leerlingen zo goed mogelijk
voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Door middel van
praktijkvakken en stages worden leerlingen hierop
voorbereid. Deze notitie beschrijft hoe de school het
onderwijs op deze ontwikkelingen afstemt en welke
consequenties dit heeft.

Participatiewet

ten ga naar vraag 3.

3: Kan de leerling 100% van het ‘Wettelijk Minimum
Loon’ verdienen;
4: Wat is de ‘Loonwaarde’ van de leerling in de specifieke functie (zie bijlage 4).
Vanuit de Participatiewet zijn de volgende regelingen
beschikbaar ter ondersteuning van de werknemer
en werkgever: voorzieningen op de werkplek (werkplaatsvoorzieningen), No Risk polis (wanneer de
werknemer ziek wordt, betaalt het UWV alle kosten),
beschut werk, loonkostensubsidie, proefplaatsing,
detachering en jobcoaching. Bij punt 2 gaat het over
het doelgroepenregister en de banenafspraak. De
overheid streeft ernaar om in 2026 125.000 banen
gecreëerd te hebben voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt waarvan 25.000 bij de overheden.

Het Esloo College biedt onderwijs aan dat de leerlingen voorbereid op participatie op de arbeidsmarkt of
op doorstroming naar het mbo. Het onderwijs richt
zich op de domeinen wonen, werken, vrije tijd en
burgerschap. Per leerjaar worden er andere accenten
belicht. Zo is bij de instroom de tijd die besteed wordt
aan de kernvakken Nederlands, Rekenen wiskunde
en Engels meer dan in de laatste leerjaren van het
onderwijs. Daar gaat de aandacht vooral uit naar burgerschap en het werknemerschap. Voor leerlingen die
de mbo-entreeopleiding volgen, blijft het accent op de
vakken Nederlands en Rekenen wiskunde groot.
De totale cursusduur van het onderwijs op het Esloo
College is in de regel 5 jaar. Leerlingen zijn leerplichtig tot de leeftijd van 16 jaar. Het schooljaar waarin
zij 16 worden, dienen zij af te maken. Tot 18 jaar zijn
leerlingen kwalificatie plichtig (diploma havo of hoger
of een mbo-niveau 2 diploma). De leerlingen in het
praktijkonderwijs zijn niet in staat om een startkwalificatie te behalen gezien hun cognitieve vermogens en
hebben daarom vrijstelling van de kwalificatieplicht.
Het streven van de school is dat leerlingen uitstromen
na 5 jaar onderwijs, omdat zij dan veel tijd hebben
gehad om de algemene en specifieke werknemersvaardigheden aan te leren en te trainen in de praktijk
binnen en buiten de school en toegang kunnen krijgen
tot de voorzieningen uit de Participatiewet, zoals het
doelgroepregister. Een verlenging van de onderwijsduur tot de leeftijd van 20 jaar kan plaatsvinden, het
onderwijs op het Esloo College is echter ingericht op
uitstroom op de leeftijd van 18 jaar.

3.1 Opbouw en fasering van het onderwijs
In schema 1 is weergeven hoe het onderwijs op het

Esloo College is opgebouwd en hoe de fasering van
het onderwijs is vormgegeven. De schema’s in deze
notitie staan ook in bijlage 3.
Schema 1: Opbouw en fasering van de onderwijsorganisatie
De instroom in het Esloo College is op basis van het
schooladvies van de toeleverende basisschool. Van
de leerlingen die het schooladvies ‘praktijkonderwijs’
hebben gekregen, is de verwachting dat zij niet in
staat zijn om een volledig kwalificerend diploma op
vmbo-niveau te behalen.
Leerlingen die een vmbo-basisberoepsgerichte leerweg (afgekort vmbo-bb) advies hebben, stromen in
principe niet in. Het onderwijs in het vmbo-bb heeft
echter door het grote praktijkgedeelte veel overeenkomsten met het praktijkonderwijs.
Na de onderbouw (leerjaar 1 en 2) zijn er dan drie
opties voor doorstroming naar het 3e leerjaar:
• Leerroute werk (±55%van de leerlingen volgt onderwijs in deze leerroute);
• Leerroute mbo-entree (±40% van de leerlingen volgt
onderwijs in deze leerroute);
• Leerroute werk met ondersteuning (vanaf het 4e
jaar, ±5% van de leerlingen volgt onderwijs in deze
leerroute).

Ad 1 Leerroute mbo-entree

Voor leerlingen die de wens én de capaciteiten hebben
om na uitstroom uit het Esloo College verder te leren
op het mbo, bestaat de mogelijkheid de entreeopleiding op het Esloo College te volgen. De mbo- entreeopleiding is gericht op doorstroom naar mbo-niveau 2.
Sinds een aantal jaar is er een samenwerking met
ROC Mondriaan en de Haagse Praktijkscholen. De

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-on-
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dan naar vraag 4. Als de leerling niet in het vso/pro heeft geze-

3 OPBOUW VAN
HET ONDERWIJSAANBOD

WEB

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet3 van kracht.
Met deze wet wil het kabinet bereiken dat mensen
met een ziekte of handicap en mensen met een
bijstandsuitkering die kunnen werken (dus arbeidsvermogen hebben), sneller en gemakkelijker aan het
werk gaan (participeren). Deze wet voegt meerdere wetten samen. Dit zijn de Wet werk en bijstand
(WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de
Wajong. De Wajong (Wajong 2015) is sinds begin 2015
voor hen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt
zijn. Naast een Wajong als loondeel, kunnen zij in
aanmerking komen voor een vorm van dagbesteding
als daginvulling. Dagbesteding valt onder de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). In bijlage 1
is in een stroomschema weergegeven welke criteria
gehanteerd worden bij de Participatiewet en de Wmo.
De leerling kan pas onder de Participatiewet of de
Wmo vallen als de leerling niet meer ingeschreven
staat op school. Het stroomschema geldt voor nieuwe
leerlingen die uit gaan stromen en vóór 1 januari 2015
geen Wajong of Wsw-indicatie bezitten. Voor toewijzing aan de Participatiewet of de Wmo gaat het om de

volgende vragen:
1: Heeft de leerling ‘Arbeidsvermogen’. De criteria die
gehanteerd worden zijn:
A: Kan de leerling een taak uitvoeren?
B: Bezit de leerling basale werknemersvaardigheden?
C: Kan de leerling 1 uur aaneengesloten werken?
D: Is de leerling minimaal 4 uur per dag belastbaar in
een arbeidsorganisatie?
2: Heeft de leerling onderwijs gevolgd in het voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs?
Is het antwoord ja, dan kan de leerling zich schriftelijk registreren bij het UWV door middel van de
Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen (ABA). De
leerling wordt dan opgenomen in het ‘doelgroepregister’ en maakt aanspraak op de ‘banenafspraak’
en valt onder het regime van de Participatiewet. Ga

1 ) Instroom op het PrO Esloo College vindt plaats o.b.v. het schooladvies van de toeleverende school.
2) Instroom en doorstroom in de ‘Leerroute mbo-entree’ vindt plaats bij voldoende beheersing op het gebied van kernvakken Nederlands en Rekenen
2) wiskunde en bij voldoende beheersing van de werknemersvaardigheden. Het Esloo College hanteert bevorderingscriteria voor doorstroom. Dit staat
2) beschreven in het ‘bevorderingsreglement’.
3) In de middenbouw worden de werknemersvaardigheden doorslaggevend voor doorstroom naar de bovenbouw. Doorstroom vindt plaats bij
pagina
3) voldoende beheersing van de werknemersvaardigheden (zie het bevorderingsreglement).
4) De uitstroom is afhankelijk van de beheersing van de kernvakken (Leerroute mbo-entree), de werknemersvaardigheden en de
4) ondersteuningsbehoefte op de werkplek in combinatie met de belastbaarheid.

5

Entree opleidingen Dienstverlening en Zorg, Verkoop
& Retail en Horeca kunnen in samenwerking met het
ROC worden geëxamineerd. De leerlingen moeten
minimaal 400 uur stagelopen en deze moet voldoende beoordeeld zijn. Een assessor van het Mondriaan
examineert op stage de Proeve van bekwaamheid. De
leerlingen moeten een portfolio opbouwen met daarin
een aantal verplichte onderdelen; rekenen, Nederlands, loopbaan en burgerschap, 3 keuzedelen en stage. De toetsen worden geëxamineerd door het ROC.
Als dit voldoende beoordeeld wordt door ROC Mondriaan ontvangen de leerlingen een Entree diploma van
ROC Mondriaan en kunnen zij vaak verder studeren
op niveau 2 bij een ROC.
Om in aanmerking te komen voor doorstroming naar
mbo-niveau 2, dienen de leerlingen een entreediploma
te behalen. De criteria voor het behalen van het entreediploma staan beschreven in het bevorderingsreglement (tabel 2) en is afhankelijk van de vorderingen
op de kernvakken Nederlands en Rekenen wiskunde,
beheersing van de werknemersvaardigheden en de
aanwezigheid. Voor Nederlands en rekenen wiskunde
geldt beheersing van referentieniveau 1F. Beheersing
van 1F is nodig om succesvol te kunnen worden op
mbo-niveau 2.
De planning is dat de beheersing van Nederlands en
Rekenen op referentieniveau 2F vanaf het schooljaar
2018 – 2019 meetelt voor het entreediploma, dus voor
doorstroming naar mbo-niveau 2 (zie voetnoot 2).
Referentieniveau 2F komt overeen met het examenniveau van de vmbo-basisberoepsgerichte leerweg. Om
voor te sorteren op de diploma-eisen van de entreeopleiding, hanteert het Esloo instroom- en doorstroomcriteria voor de ‘Route mbo-entree’ op het gebied van
Nederlands en Rekenen. De criteria staan beschreven in tabel 2. In de Route mbo-entree wordt er ten
opzichte van de andere routes meer tijd besteed aan
Nederlands en Rekenen. Dit staat beschreven in de
lessentabel (tabel 3 in §5.4).

Ad 2 Leerroute werk

Wanneer de verwachting is dat de leerling arbeidsvermogen heeft en voldoende werknemersvaardigheden
kan ontwikkelen, stroomt de leerling door naar de
‘Leerroute werk’. Deze leerroute bereidt leerlingen
voor op het werknemerschap op de reguliere arbeidsmarkt. De eventuele ondersteuning op de werkplek
wordt door gemeente verzorgd wanneer de leerling
onder het regime van de Participatiewet valt. De
leerling dient hiervoor zelf aan te geven of hij of zij

wil opgenomen worden in het hiervoor noodzakelijke
‘doelgroepregister’. De leerlingen van het voortgezet
speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs kunnen hierin opgenomen worden. Zij komen hierdoor
in aanmerking voor de instrumenten die vanuit de
Participatiewet ingezet kunnen worden en voor de
‘banenafspraak’ (zie hoofdstuk 2). Dit vergroot de
aantrekkelijkheid voor werkgevers door de subsidie,
de begeleiding en de vermindering van het risico door
de no-riskpolis, maar zorgt ook voor de noodzakelijke
structurele begeleiding op de werkplek en zorgt voor
een betere arbeidspositie ten opzichte van andere
werknemers.
De centrale vraag om door te stromen naar de
arbeidsmarkt is of een leerling arbeidsvermogen
heeft. Cognitief functioneren is belangrijk, maar is
ondergeschikt aan de vraag of de leerling kan werken,
zich sociaal emotioneel staande kan houden op een
werkplek en voldoende zelfstandig en zelfredzaam
is. Om zicht te krijgen op het arbeidsvermogen en de
arbeidsvaardigheden van de leerling, wordt vanaf het
1e leerjaar twee keer per schooljaar een inschatting
gemaakt van de mate van arbeidsvermogen. Dit doet
het Esloo College op basis van de criteria ‘Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten’ en door middel
van de Competentielijn arbeidsvaardigheden (CAV).
Een stroomschema van de Participatiewet met daarin
de criteria om vast te stellen of een leerling arbeidsvermogen heeft staan in hoofdstuk 2 en in bijlage 2
beschreven.

Ad 3 Leerroute werk met ondersteuning

Voor leerlingen waarvan verwacht wordt dat zij wel
arbeidsvermogen hebben, maar die dermate veel ondersteuning en of aanpassingen op de werkplek nodig
hebben dat dit niet verwacht kan worden van reguliere werkgevers, bestaat de mogelijkheid om naar een
vorm van beschut werk uit te stromen. Instroom in de
sociale werkplaats (SW) is door de invoering van de
Participatiewet niet meer mogelijk. De overheid biedt
daarom beschut werk aan. Dit valt voor de wetgever
onder regulier werk en is een aparte leerroute op het
Esloo College vanaf het 4e leerjaar.
Per 1 januari 2017 zijn gemeenten verplicht beschut
werk als voorziening aan te bieden. Het verschil tussen beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding is
de contractvorm. Bij beschut werk is er een arbeids-

contract en krijgt de medewerker salaris. Bij dagbesteding heeft de cliënt geen arbeidsovereenkomst en
ontvangt hij of zij geen loon voor de gedane arbeid.
Wanneer een leerling geen arbeidsvermogen heeft
en dit niet lijkt te kunnen ontwikkelen (nu en in de
toekomst geen mogelijkheden tot werken), zal de
leerling uitstromen naar een vorm van dagbesteding.
Dit is geen route die wordt aangeboden op het Esloo
College en om deze reden zal een leerling met het
uitstroomperspectief dagbesteding doorstromen naar
een andere onderwijsvorm.
Het streven is de leerlingen van school te laten gaan
met een arbeidscontract (Leerroute werk), een indicatie Beschut werk (Leerroute werk met ondersteuning)
of een inschrijving op het ROC (Leerroute mbo-entree).
Het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) speelt een
centrale rol in het cyclische proces van planmatig
handelen binnen het Esloo College. Gedurende het
onderwijsleerproces wordt de ontwikkeling van
de leerling nauwkeurig gevolgd met behulp van de
voortgangsregistraties. Twee keer per jaar evalueert de Commissie voor de Begeleiding (CvB) met de
ouders het ontwikkelingsperspectief. Op basis van
Tabel 1:

deze evaluatie worden, als dit nodig is, extra maatregelen genomen om de leerling op de koers richting de
uitstroombestemming te houden of stelt het ontwikkelingsperspectief bij.
De school maakt vanaf het 1e jaar tijdens de schoolperiode twee keer per jaar een inschatting van de
werknemersvaardigheden van de leerling. Wanneer
blijkt dat een leerling na 3 jaar onvoldoende vorderingen maakt, wordt het uitstroomperspectief in het OPP
bijgesteld en stroomt de leerling door naar de ‘Leerroute werk met ondersteuning’. Wanneer de school
inschat dat de leerling geen of onvoldoende werknemersvaardigheden lijkt te hebben en dit ook niet kan
ontwikkelen, stroomt de leerling uit naar een school
die dit wel aan kan bieden. De wijze waarop deze
beoordeling van de werknemersvaardigheden binnen
het onderwijs maakt, staat beschreven in hoofdstuk 6
‘Competentielijn arbeidsvaardigheden’. De normering
staat daar beschreven, maar ook in het bevorderingsreglement in tabel 2.

3.2 L
 eerlingaantallen per uitstroom
profiel

De uitstroombestemmingen na het verlaten van het
onderwijs zijn te onderscheiden in twee categorieën:

Uitstroomgegevens Esloo College

Tussentijdse doorstroom en einduitstroom per schooljaar en uitstroommogelijkheden Esloo College
Schooljaar
Aantal

2013 - 2014

2014 - 2015

26

2015 - 2016

19

Tussentijdse doorstroom ander onderwijs
Onderwijs
Andere school voor Praktijkonderwijs
Totaal tussentijdse doorstroom

1

4

1

0

4

Vervolgonderwijs – mbo-entree BBL (leren)

5

5

16

Vervolgonderwijs – mbo-entree BOL (werken en leren)

1

2

2

Arbeidsmarkt

9

7

21

Arbeidsmarkt - beschut werk (beschermde arbeid)

5

4

2

2

1

Einduitstroom
Onderwijs

Arbeidsmarkt

Dagbesteding
Dagbesteding - arbeidsmatig
Overig
Verhuizing en of emigratie

3

Anders
6Bron: http://wetten.overheid.nl/BWBR0011478/2015-07-01.
Artikel 1a. Datum van raadplegen 04-05-2017.

47

2

Totaal einduitstroom
Grafiek 1:

25

19

43

Uitstroomgegevens Esloo College

Totale einduitstroom Esloo College
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50
45
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Verhuizing en of emigratie

3

Anders

2

Totaal einduitstroom
Grafiek 1:

25

19

43

per leerling per werkplek. Zo zijn er leerlingen die
voldoende werknemersvaardigheden bezitten, maar
jobcoaching nodig hebben en een lagere productiviteit
hebben dan een gemiddelde werknemer. Voor hen
is er bijvoorbeeld loonkostensubsidie beschikbaar
vanuit de Participatiewet. Voor andere leerlingen die
werknemersvaardigheden hebben, maar waarbij de
ondersteuning dermate fors is dat dit niet van een
reguliere werkgever verwacht mag worden, volgen
onderwijs in de ‘Leerroute werk met ondersteuning’.

Uitstroomgegevens Esloo College

Totale einduitstroom Esloo College
50
45
40
35
30
25

3.3.1 Instroomcriteria

20
15
10
5
0

2013 - 2014

2014 - 2015

2015 - 2016

Vervolgonderwijs

Arbeidsmarkt

Beschut werk

Dagbesteding

Verhuizing en of emigratie

Anders

Instroom in het praktijkonderwijs is op basis van het
schooladvies van de toeleverende school. Op basis
van dit schooladvies worden leerlingen in het eerste
leerjaar geplaatst. Gedurende de onderbouw wordt
inzichtelijk of het schooladvies inderdaad passend
was of bijgesteld dient te worden. De instroomcriteria
staan beschreven in tabel 2.

van wensen, ambitie, leervorderingen en werknemersvaardigheden. De mogelijkheden zijn op basis
van vorderingen op de leergebieden Nederlands en
Rekenen (Leerroute mbo-entree) en de werknemers
vaardigheden (Leerroute werk en Leerroute werk met
ondersteuning). Zie voor de in- en doorstroomcriteria
het bevorderingsreglement in tabel 2.
Wanneer een leerling niet voldoet aan de regels ter
bevordering, dan stroomt de leerling door naar een
andere leerroute binnen de school of doubleert
wanneer de verwachting is dat de leerling hier wel
leerbaar in is. De doorstroming bij onvoldoende
vorderingen zijn van de Leerroute mbo-entree naar
de Leerroute werk en van de Leerroute werk naar
de Leerroute werk met ondersteuning. Wanneer in
deze laatste leerroute de vorderingen onvoldoende
zijn en de leerling is hier onvoldoende leerbaar in, dan
stroomt de leerling uit naar een uitstroomprofiel Dagbesteding binnen het voortgezet speciaal onderwijs.

3.3.2 Doorstroomcriteria

Doorstroming van leerjaar 1 naar 2 gaat in principe
automatisch. Doorstroming naar leerjaar 3 is op basis

• Beroepsonderwijs
op het mbo;
de onderwijsperiode
doorstromen
naar
Op basis van de uitstroomgegevens
blijkt dat in het afgelopen
jaar 18 leerlingen rechtstreeks
(42%) uitgestroomd
is naar de
• Dembo-entreeopleiding
reguliere arbeidsmarkt;
een vorm isvan
werk.
betekent datwaarvan
de leerlingen
en dat 23 leerlingen (53%) uitgestroomd
naar
deDit
arbeidsmarkt
5% is in
staat moeten zijn om (relatief zelfstandig) arbeid te
kunnen verrichten. Leerlingen die in staat zijn een volIn tabel 1 op de volgende pagina zijn de leerlingaan7
ledig voortgezet onderwijs diploma te behalen, vallen
tallen opgenomen van de leerlingen die uitgestroomd
buiten de doelgroep van het praktijkonderwijs. Ook
zijn uit het onderwijs of gedurende het onderwijs
de leerlingen van wie verwacht wordt dat beschutte
doorgestroomd zijn naar een andere school of vorm
arbeid (in dat geval is de aanpassing en of ondersteuvan onderwijs. In grafiek 1 is de einduitstroom grafisch weergegeven zonder de tussentijdse doorning op de werkplek dermate fors dat dit niet van een
stroom naar andere vormen van onderwijs.
reguliere werkgever verwacht kan worden) te hoog
gegrepen is doordat er onvoldoende sprake is van
ontwikkelbaar arbeidsvermogen, horen niet op het
Op basis van de uitstroomgegevens blijkt dat in het
praktijkonderwijs maar in een vorm van voortgezet
afgelopen jaar 18 leerlingen (42%) uitgestroomd is
speciaal onderwijs in het uitstroomprofiel dagbestenaar de mbo-entreeopleiding en dat 23 leerlingen
ding.
(53%) uitgestroomd is naar de arbeidsmarkt waarvan
5% is uitgestroomd naar de beschutte arbeidsmarkt.
Het Esloo College schaalt de leerlingen zo hoog
In het verleden is een enkele leerling uitgestroomd
mogelijk in qua uitstroomperspectief. Wanneer er
naar een vorm van dagbesteding. Door de wijzigingen
twijfel is over het arbeidsvermogen en de werknein het sociale domein is dit het afgelopen jaar niet
mersvaardigheden, schaalt de school de leerlingen
meer voorgekomen en dit is ook de verwachting voor
toch in de ‘Leerroute werk’ in. Na het derde jaar wordt
de toekomst. Toekenning van beschut werk is nog wel
onderscheid gemaakt in de route ‘Leerroute werk’ en
mogelijk, maar wordt minder snel toegekend onder
de ‘Leerroute werk met ondersteuning’. Een deel van
druk van de Participatiewet.
de leerlingen in het praktijkonderwijs hebben na het
verlaten van de school ondersteuning op de werkplek
3.3 Instroom- en doorstroomcriteria
Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die na nodig. De mate van ondersteuning verschilt echter
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Tabel 2:

De criteria zijn op de volgende gebieden:
Leerroute mbo-entree:
Nederlands
Rekenen wiskunde
Werknemersvaardigheden
Belastbaarheid
Aanwezigheid

Bevorderingsreglement van het Esloo College

Leerroute werk:
Werknemersvaardigheden
Belastbaarheid
Aanwezigheid

Bovenstaande criteria zijn niet doorslaggevend voor
leerlingen in de leerroute werk met ondersteuning. Bij
uitstroomontvangt de leerling het PrO-getuigschrift
en is het uitstroomadvies in regulier werk met ondersteuning vanuit de Participatiewet door de gemeente.
* De leerachterstand wordt uitgedrukt in een didactische leeftijd die wordt bepaald door het aantal
maanden onderwijs dat een leerling heeft gehad
vanaf groep 3. Een schooljaar heeft 10 onderwijsmaanden. Bij een didactische leeftijd (DL) van 60
hoort een didactisch leeftijdsequivalent (DLE) van
60 of lager. Om in aanmerking te komen voor toelating tot het praktijkonderwijs heeft de leerling een
DLE van 30 of lager nodig op 2 gebieden waaronder
in ieder geval inzichtelijk rekenen of begrijpend
lezen. Een DLE van 30 komt overeen met eind groep
5 niveau.
** O
 m te bepalen of een leerling voldoende vorderingen maakt om te worden bevorderd, werkt Het
Esloo College met verschillende toetsinstrumenten.
Voor de kernvakken wordt gewerkt met de Cito en
TOA toetsen en om de werknemersvaardigheden
en de belastbaarheid inzichtelijk te maken wordt
gewerkt met de Competentielijn arbeidsvaardigheden (CAV). In de ‘leerroute werk’ en de ‘leerroute
werk met ondersteuning’ zijn de referentieniveaus
voor de kernvakken streefniveaus en geen beheersingsniveaus en zijn om deze reden cursief en grijs
geschreven.
Bevordering is in alle leerroutes afhankelijk van de beheersing van de werknemersvaardigheden en de belastbaarheid (fysiek en mentaal). Deze werknemersvaardigheden geven een beeld van de algemene en
specifieke werknemersvaardigheden zoals de school
dit van de leerling inschat. Dit wordt nader toegelicht
in hoofdstuk 6 Competentielijn arbeidsvaardigheden
waar het gaat over de werknemerscompetenties en
de belastbaarheid van de leerlingen. Doorstroming op
het Esloo College is op basis van deze vaardigheden,

Bevorderingsreglement Esloo College

Instroomcriteria op het praktijkonderwijs

Leerroute werk met ondersteuning:
Werknemersvaardigheden
Belastbaarheid
Aanwezigheid

Om toegelaten te worden tot het praktijkonderwijs wordt een test afgenomen die het niveau van lezen,
spelling, rekenen en begrijpend lezen inzichtelijk maakt. De volgende toelatingscriteria gelden voor het
praktijkonderwijs:
Het IQ van de leerling ligt tussen 55 en 80;
De leerling heeft een leerachterstand* van drie jaar of meer op twee van de volgende domeinen,
waarvan één van de domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen moet zijn:
- Inzichtelijk rekenen
- Begrijpend lezen
- Technisch lezen
- Spelling
Bevorderingscriteria per leerroute
Leerjaren

voor de Leerroute mbo-entree in combinatie met de
vorderingen op Nederlands en Rekenen wiskunde en
de aanwezigheid. Gedurende het onderwijs in de midden- en bovenbouw wordt een inschatting gemaakt
van de ondersteuningsbehoefte van de leerling op de
werkplek met behulp van de competentielijn. Wanneer
de ondersteuning dermate fors is dat dit niet van een
reguliere werkgever verwacht kan worden, maar de
leerling wel verondersteld arbeidsvermogen heeft, dan
stroomt de leerling mogelijk na de schoolperiode uit
naar een vorm van beschutte arbeid. Wanneer de ondersteuningsbehoefte er is en dit kan in redelijkheid
verwacht worden van een reguliere werkgever, dan
stroomt de leerling uit naar de reguliere arbeidsmarkt,
eventueel onder het regime van de Participatiewet.
Vanaf leerjaar 1 wordt twee keer per schooljaar
bepaald of een leerling voldoende voortgang heeft
geboekt om het vervolg van de leerroute naar verwachting succesvol te kunnen afronden. In de Leerroute werk en Leerroute werk met ondersteuning is
het niveau op de kernvakken Nederlands en Rekenen
wiskunde niet per definitie bepalend voor de doorstroom, maar vooral een combinatie van de beheersing van de werknemersvaardigheden, de belastbaarheid en de sociale vaardigheden van de leerling op de
werkplek. De definitieve bepaling van de leerroute is
na de middenbouw bij de overgang van leerjaar 3 naar
4. Dan wordt bepaald op basis van de vorderingen of
de leerling de leeroute mag voortzetten. Dit houdt in
dat er na de middenbouw geen twijfel meer is over
het arbeidsvermogen (of een leerling kan werken of
niet) en de ondersteuningsbehoefte op de werkplek
(beheersing van de werknemersvaardigheden en
de belastbaarheid). Voor leerlingen in de Leerroute
mbo-entree wordt dit aangevuld met de vorderingen
op Nederlands en Rekenen wiskunde. De doorstroomcriteria worden echter grotendeels bepaald door
de werknemersvaardigheden in combinatie met de
belastbaarheid.

7

Leerroute

Leerroute
mbo-entree

Leergebied

1

2

3

4

5

Nederlands (TOA-toets**)

n.v.t.

n.v.t.

80% 1F

90% 1F

100% 1F

Rekenen wiskunde (TOA)
Werknemersvaardigheden –
normindicatoren (CAV)
Werknemersvaardigheden –
indicatoren (CAV)
Belastbaarheid (CAV)

n.v.t.

n.v.t.

80% 1F

90% 1F

100% 1F

n.v.t.

n.v.t.

100%

100%

100%

n.v.t.

n.v.t.

70%

70%

70%

n.v.t.

n.v.t.

80%

80%

80%

n.v.t.

n.v.t.

90%

90%

90%

Aanwezigheid
Portfolio volledig en goed

100%

400 uur stagegelopen
100%
Wanneer de leerling aan bovenstaande criteria voldoet, behaalt de leerling het
entreediploma en is het uitstroomadvies mbo-niveau 2.
Nederlands (TOA-toets)
40% 1F
50% 1F
60% 1F
70% 1F
80% 1F

Leerroute
werk

Rekenen wiskunde (TOA)
Werknemersvaardigheden –
normindicatoren (CAV)
Werknemersvaardigheden –
indicatoren (CAV)
Belastbaarheid (CAV)

40% 1F

50% 1F

60% 1F

70% 1F

80% 1F

100%

100%

100%

100%

100%

70%

70%

70%

70%

70%

80%

80%

80%

Aanwezigheid
90%
90%
90%
90%
90%
Wanneer de leerling aan bovenstaande criteria voldoet, behaalt de leerling het PrOdiploma en is het uitstroomadvies regulier werk, eventueel met ondersteuning vanuit de
Participatiewet door de gemeente.
Nederlands (TOA-toets)
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
70% 1F
80% 1F

Leerroute
werk met
ondersteuning

Rekenen wiskunde (TOA)
Werknemersvaardigheden –
normindicatoren (CAV)
Werknemersvaardigheden –
indicatoren (CAV)
Belastbaarheid (CAV)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

70% 1F

80% 1F

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

< 100%

< 100%

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

< 70%

< 70%

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

< 80%

< 80%

Aanwezigheid
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
90%
90%
Wanneer de leerling aan bovenstaande criteria voldoet, behaalt de leerling het PrOgetuigschrift en is het uitstroomadvies in regulier werk met ondersteuning vanuit de
Participatiewet door de gemeente.
* De leerachterstand wordt uitgedrukt in een didactische leeftijd die wordt bepaald door het aantal maanden
onderwijs dat een leerling heeft gehad vanaf groep 3. Een schooljaar heeft 10 onderwijsmaanden. Bij een
7

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/vraag-en-antwoord/wanneer-krijgt-mijn-kind-praktijkonderwijs.
Datum van raadplegen: 03 juli 2017.
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Naast het inzichtelijk maken van de veronderstelde
arbeidsvaardigheden worden voor de kernvakken
en overige leergebieden streefniveaus gehanteerd
om de opbrengsten en voortgang van de leerlingen
in beeld te brengen. Voor de kernvakken Nederlands
en Rekenen wiskunde heeft de wetgever bepaald dat
het streven is dat leerlingen referentieniveau 1F bij
uitstroom beheersen. Voor ‘Engels’ geldt in principe
referentieniveau A1. Deze referentieniveaus gelden als
streefniveaus en niet als beheersingsniveaus binnen
het praktijkonderwijs (zie § 4.3).

4 KADERS VOOR HET
PRAKTIJKONDERWIJS
4.1 Wettelijke voorschriften curriculum
praktijkonderwijs
De wetgever heeft in de Wet voortgezet onderwijs
(Wvo), waar het praktijkonderwijs onder valt, beschreven waar het onderwijs aan moet voldoen in de
vorm van kerndoelen. In het praktijkonderwijs dient
het onderwijsprogramma aan de volgende leergebieden wettelijk invulling te geven (kerndoelen onderbouw Voortgezet Onderwijs).
• Nederlands
• Rekenen en wiskunde
• Engels
• Mens en natuur
• Mens en maatschappij
• Kunst en cultuur
• Bewegen en sport

– 10 kerndoelen
– 9 kerndoelen
– 8 kerndoelen
– 8 kerndoelen
– 12 kerndoelen
– 5 kerndoelen
– 6 kerndoelen

In bijlage 4 staan de volledige kerndoelen waar het
praktijkonderwijs aan moet voldoen beschreven. De
kerndoelen beschrijven op hoofdlijnen het onderwijsprogramma voor alle niveaus, van praktijkonderwijs
tot vwo.

4.2 H
 et curriculum PrO

Het wettelijk kader voor het praktijkonderwijs is
de Wet op het voortgezet onderwijs. Het Platform
praktijkonderwijs heeft in navolging van de Wet
Kwaliteit (v)so (de vernieuwde wetgeving voor het
voortgezet speciaal onderwijs) een eigen Curriculum
PrO opgestart. Dit curriculum is een initiatief van
diverse scholen, maar geen wettelijke vereiste. Het
Curriculum PrO vertoont veel overeenkomsten met de
kendoelen zoals die beschreven zijn in de Wet kwaliteit (v)so voor leerlingen die onderwijs volgen in het
voortgezet speciaal onderwijs in het uitstroomprofiel
Arbeidsmarktgericht. In bijlage 5 is de inhoud van het
Curriculum PrO beschreven waaraan gewerkt wordt
•
•
•
•
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verdeeld over de diverse domeinen. De diverse domeinen en hoofddoelen zijn:

4.3 De leergebieden op het Esloo College
De kernvakken ‘Nederlands’, ‘Rekenen wiskunde’ en
‘Engels’ betreffen voornamelijk de cognitieve ontwikkeling van leerlingen. De leergebieden ‘Mens en
maatschappij’ en ‘Mens en natuur’ dienen vooral
de ontwikkeling van de leerling in termen van maatschappelijke redzaamheid in de domeinen ‘wonen en
burgerschap’ maar bevatten ook kerndoelen op het
gebied van seksuele voorlichting. Binnen ‘Mens en
maatschappij’ wordt ook levensbeschouwing verzorgd. Zoals diverse malen in deze notitie is benoemd,
is de zelfredzaamheid van de leerlingen uitermate
belangrijk voor de toekomst en de uitstroommogelijkheden van de leerlingen.
De vakken ‘Kunst en cultuur’ (dit bestaat onder andere uit handvaardigheid, tekenen, drama en muziek) en
‘Bewegen en sport’ helpen de leerlingen bij de invulling van hun vrije tijd in het maatschappelijk verkeer.
De kernvakken zijn Nederlands, Rekenen wiskunde en
Engels. Leerlingen in het praktijkonderwijs moeten er
naar streven referentieniveau 1F te beheersen voor
Nederlands en Rekenen wiskunde. Voor Engels geldt
niveau A1. De referentieniveaus zijn streefniveaus en
geen verplichte beheersingsniveaus, echter voor de
‘Leerroute mbo-entree’ hanteert het Esloo College
wel strikte beheersingsniveaus voor Nederlands en
Rekenen wiskunde voor doorstroming.
Op het gebied van sociale vaardigheden komen er
tijdens de lessen die gericht zijn op de sociaal emotionele ontwikkeling, aspecten aan bod die betrekking
hebben op het functioneren in sociale situaties. Er
wordt gewerkt aan sociale aspecten in de breedste
zin van het woord. De ontwikkeling op deze competenties vraagt van de praktijkonderwijsleerlingen
extra aandacht. Op het Esloo College staat centraal
het leren nemen van verantwoordelijkheid voor het

Domein
Wonen
Hoofddoel 	Ik leer zo zelfstandig mogelijk te wonen
Domein
Werken
Hoofddoel	Ik ontwikkel algemene competenties om goed te functioneren op de stage/werkplek.
Domein
Vrije tijd
Hoofddoel	Ik leer hoe ik zinvol mijn vrije tijd kan besteden.
Domein
Burgerschap
Hoofddoel	Ik leer om actief mee te doen in mijn leefomgeving en in de samenleving.
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eigen leerproces en het actief werken aan de eigen
ontwikkeling, het zo zelfstandig mogelijk en planmatig
uitvoeren van taken en hier zo nodig hulp bij te vragen
centraal. Zelfredzaamheid is hierin voor de leerlingen
een zeer belangrijk aspect. Met betrekking tot het
ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief,
wordt de leerling zich bewust (gemaakt) van zijn of
haar mogelijkheden en eventuele beperkingen. Het
ontwikkelen van een positief zelfbeeld en een realistische kijk op eigen toekomstmogelijkheden zijn hierbij
cruciaal. Het mentorgesprek is hierin een belangrijk
element. Tijdens het mentorgesprek op school wordt
de leerling begeleid bij het reflecteren op datgene wat
tijdens de praktijklessen en op de stages ervaren en
meegemaakt is. De ervaringen en de reflectie daarop
worden besproken en geduid en eventueel worden
vaardigheden extra geoefend.
Het laatste, maar zeker niet het minst belangrijkste,
onderdeel betreft de voorbereiding op de arbeidsmarkt. In dit domein richt het Esloo College zich op 4
terreinen:
• Loopbaanoriëntatie
• Loopbaansturing
• Algemene werknemersvaardigheden
• Vakspecifieke vaardigheden
‘Loopbaanoriëntatie’ wordt praktisch toegepast door
leerlingen in de praktische sectoren zich te laten oriënteren op diverse sectoren. Dit wordt nader toegelicht in hoofdstuk 5.2 waar het gaat over de ‘kansrijke
sectoren’. In de theoretische kernen wordt dat ondersteund met aandacht voor werk, werkomstandigheden en verschillende beroepen. Tevens komen daar
elementen die van belang zijn voor ‘het sturen van de
loopbaan’ (cv, solliciteren, etc.) aan de orde.

hier aandacht aan besteed.
De loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) wordt
gedurende de gehele schoolperiode structureel aangeboden. De LOB helpt leerlingen om zicht te krijgen
op het wensberoep en waaruit dit is opgebouwd, de
benodigde competenties en belastbaarheid voor dit
wensberoep en geeft de leerling inzicht in wat de leerling al beheerst en wat hij of zij nog moet leren. LOB
geeft richting aan en inzicht in het leerproces naar
vastgestelde doelen in het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Het Esloo College vindt eigenaarschap erg
belangrijk. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het
eigen leerproces en is regisseur van deze ontwikkeling
naar de gestelde doelen. De school ondersteunt de
leerlingen hier (fors) in en helpt hen zicht te krijgen op
hun wensen, hun mogelijkheden en beperkingen en
wat er nog geleerd moet worden. Dit geeft de leerling
en de school inzicht in het leerproces en motiveert de
leerling om de regie te voeren en toe te werken naar
de gestelde doelen.

5 INHOUD VAN
HET ONDERWIJS
5.1 Uitgangspunten

In de schoolgids7 van het Esloo College staan de visie
en de uitgangspunten beschreven. Het Esloo College
stelt zich ten doel om de leerlingen in een prettig en
gestructureerd onderwijsklimaat te begeleiden naar
een bij hun mogelijkheden passend bestaan in de
maatschappij. Het onderwijsprogramma op het Esloo
College besteedt daarom aandacht aan de domeinen
‘werken, wonen en vrije tijd’. Het motto van de school
is ‘Esloo College praktijkonderwijs dat werkt’.
De uitgangspunten voor het onderwijs op het Esloo
College zijn:
• Alle leerlingen krijgen instructie voorafgaand aan het
werken;
• De kwaliteit staat centraal, voor zowel het werk van
de professional als voor de leerlingen;
• De leerlingen ontwikkelen de benodigde werknemersvaardigheden om te kunnen functioneren op de
vervolgplek;
• Er wordt op het Esloo College gewerkt aan de hand
van leerlijnen voor de diverse leergebieden;
• De leerlijnen zijn overzichtelijk en uitvoerbaar voor
zowel de teamleden als de leerlingen en bereiden
hen voor op de uitstroombestemmingen.
Het Esloo College onderschrijft, net als vele andere
Haagse scholen, de non-discriminatiecode:

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in
gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond ook, is niet toegestaan” (artikel 1 van de grondwet van het Koninkrijk
der Nederlanden). Dit betekent voor het Esloo College
het volgende:
• Dat iedereen op de school gelijkwaardig is;
• Dat uitschelden, negeren of beledigen niet mag;
• Dit geldt voor alle docenten, leerlingen, ouders/verzorgers en alle andere mensen die iets met de school
te maken hebben.

5.2 K
 ansrijke sectoren voor
de leerlingen van het Esloo College

Het Esloo College wil het onderwijs uitstroomgericht
vormgeven. Hiervoor is kennis nodig van de kansrijke
sectoren op de reguliere arbeidsmarkt. De leerlingen van de school komen uit Den Haag en de regio
rondom Den Haag. Nederland is opgedeeld in 35
arbeidsmarktregio’s. Vanuit de arbeidsmarktregio’s
geven gemeenten en UWV de dienstverlening aan
werkgevers en werkzoekenden vorm. Arbeidsmarktinformatie van de arbeidsmarktregio’s wordt door het
SBB verzameld en periodiek gepubliceerd. SBB staat
voor Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en
Bedrijfsleven en is een samenvoeging van de 17 kenniscentra die zich inzetten voor de afstemmen van het
mbo-onderwijs op de arbeidsmarkt. Op basis van deze
arbeidsmarktinformatie kunnen de kansrijke sectoren

‘Algemene werknemersvaardigheden’ en ‘vakspecifieke vaardigheden’ worden geoefend binnen de praktijkvakken en tijdens de diverse stage varianten. Diverse kerndoelen vertonen onderling overlap met elkaar
en hebben relatie met de werknemersvaardigheden
en daarmee de voorbereiding op de arbeidsmarkt. Zo
wordt er bijvoorbeeld bij de kerndoelen ‘Mens en natuur’ aandacht besteed aan bijvoorbeeld het kerndoel
‘De leerling leert door onderzoek kennis te verwerven
over voor hem relevante technische producten en
systemen, leert deze kennis naar waarde te schatten
en op planmatige wijze een technisch product te ontwerpen en te maken’. Tijdens de technieklessen wordt

pagina 14

pagina 15

(en beroepen) in de arbeidsmarktregio’s8 benoemd
worden. De arbeidsmarktregio Haaglanden bestaat
uit de gemeente Delft, Midden-Delfland, Rijswijk, ’s
Gravenhage en Westland. De vier sectoren waarin de
meeste kans op werk is op of onder het assistentenniveau zijn in de arbeidsmarktregio Haaglanden9:

• Detailhandel food/non food
• Horeca
• Schoonmaak en glazenwassen
• Installatie-, elektro- en metaaltechniek

Detailhandel
Horeca
Facilitaire dienstverlening
Technische dienstverlening

Bron: https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjT4v_3tqzUAhXHIlAKHf2tC38QFggjMAA&ur-

7

l=http%3A%2F%2Fwww.esloocollege.nl%2Fdocumenten%2FDownloads%2Fschoolgids%2520groot%252020150612.docx&usg=AFQjCNHfdb0JpyQe61LOilnEEUhCylfwpw&sig2=zmLNK5eUDP5AXwBBSL0R1Q. Datum van raadplegen: 07-06-2017.

Burgerschap
Arbeidsvaardigheden

Leerling als leerling

Leerling als burgerschap
Leerling als werknemer

Stages

Zoals in de vorige paragraaf staat beschreven, zijn de
kansrijke sectoren die passend zijn voor de leerlingen van het Esloo College op het gebied van horeca,
technische dienstverlening, facilitaire dienstverlening
en detailhandel. De school biedt meerdere profielen

Klas 5
Bovenbouw

Zelfstandigheid en
zelfredzaamheid

Vaardigheden

5.3 Onderdelen praktijkvorming

Klas 4

- Nederlands
- Rekenen en wiskunde
- Engels
- Mens en natuur
- Mens en maatschappij
- Kunst en cultuur
- Bewegen en Sport

Praktijkvakken

Profielen met oefenbedrijven
Interne oriënterende stage bij de 4
oefenbedrijven en Repro om te komen tot
een keuze voor 1 profiel

De voorbereiding op de arbeidsmarkt wordt schematisch weergegeven in schema 2. De diverse praktijkvormen worden verder beschreven in de volgende
paragraaf.

Klas 3
Middenbouw

Focus

onderbouw vinden bedrijfsexcursies plaats waarbij de
leerlingen in bedrijven gaan kijken en die de leerlingen
een beeld geven op diverse kansrijke sectoren. Vanaf
leerjaar 2 oriënteren de leerlingen zich door middel
van interne oriëntatie stages bij de oefenbedrijven.
Dit is belangrijk voor de leerlingen om te ervaren of zij
affiniteit hebben met een bepaald profiel, maar ook
voor de docenten om de leerbaarheid van de leerling
voor een bepaald profiel in te kunnen schatten. Vanaf
het 3e leerjaar lopen de leerlingen buiten de school
stage. In leerjaar 3 volgen de leerlingen de begeleide
externe stage (leerlingen gaan in een groep werkzaamheden in een bedrijf uitvoeren en ondersteuning
is vanuit de school aanwezig) en vanaf de bovenbouw
de zelfstandig externe stage.

Klas 2
Onderbouw

Rol
Praktijkaanbod
Arbeidstoeleiding
Opbouw en fasering van het onderwijsaanbod en de arbeidstoeleiding

Baankansen10 volgens het SBB voor laagopgeleide
leerlingen zitten hoofdzakelijk in de ‘detailhandel’, de
‘horeca’, in de ‘overige zakelijke dienstverlening’ en in
de ‘gezondheidszorg, welzijn en cultuur’. Detailhandel
is gericht op het werken in de winkel, de horeca is
gericht op werken in restaurants, kantines en op de
verssectoren, de zakelijke dienstverlening is gericht op
o.a. de schoonmaak en de gezondheidszorg is gericht
op o.a. de thuishulp en de facilitaire dienst. Om enerzijds in te spelen op de kerndoelen voortgezet onderwijs en de domeinen ‘wonen, werken, vrije tijd en
burgerschap’ en anderzijds op de kansrijke sectoren
in de regio van de school, biedt het Esloo College in de
onderbouw (leerjaren 1 en 2) een breed oriënterend
programma aan en in de bovenbouw een gespecialiseerd aanbod in vier profielen. Vanaf de middenbouw
(leerjaar 3) kunnen de leerlingen op basis van interesse en hun leerresultaten tijdens de praktijkvakken en
de oefenbedrijven, een keus maken voor uit één van
de vier profielen.
De praktijkvakken dienen op de kansrijke sectoren
in te spelen. De competenties die met name vereist
worden voor deze beroepen op assistentenniveau zijn
algemene werknemersvaardigheden met daarbovenop
vakspecifieke vaardigheden. Om deze competenties te
beheersen, biedt het Esloo College zowel praktijkvakken als stages aan. In de onderbouw zijn het praktijk-

Profielen die het Esloo College aanbiedt:

Klas 1

Leerdomein

Baankansen op laaggeschoold niveau:

vakken, vanaf de middenbouw zijn de praktijkvakken
oefenbedrijven en onderverdeeld in vier profielen. De
praktijkvakken en de oefenbedrijven worden binnen
de school uitgevoerd.
De stages vinden voornamelijk buiten de school
plaats. Alle leerlingen in alle leerjaren volgen de
jaarlijkse maatschappelijke stage bij NLdoet. In de

Verzorging
- Persoonlijke verzorging
- Schoonmaak
- Wasverzorging
- Koken
Algemene techniek
- Gereedschapsleer
- Omgaan met gereedschap
- Veilig werken
Textiel

Horeca
- Keukenassistent
- Bedieningsassistent
- Contract catering
Technische dienstverlening
- Fietstechniek
- Bouwtechniek
Facilitaire dienstverlening
- Schoonmaakassistent
- Assistent wasverzorging
- Medewerker voeding
Detailhandel
- Aankomend verkoopmedewerker
- Assistent logistiek medewerker
Facultatief modulair aanbod *
Textiel

B-VCA en Heftruck rijbewijs

Arbeidstraining (ABT) *
Repro
Praktijkvakken en ABT

Repro (bij onvoldoende werknemersvaardigheden)
Oefenbedrijven en modules

Trainen algemene werknemersvaardigheden
Training specifieke werknemersvaardigheden
Bedrijfsexcursies 2 x per jaar
Interne oriëntatie
Begeleide externe
stage bij de 4
stage
oefenbedrijven
Maatschappelijke stage

Zelfstandige externe stage
& Uitstroomstage

* Het modulaire aanbod wordt de komende schooljaren ontwikkeld.
De Arbeidstraining bestaat uit productiewerkzaamheden met een repeterend karakter.
Dit schema is voor 80% van de doelgroep passend, uitzonderingen zijn echter mogelijk.

Bron: https://www.s-bb.nl/publicaties/basiscijfers-jeugd/basiscijfers-december-2016. Datum van raadplegen 06-06-2017.

8

Bron: https://www.borisbaan.nl/arbeidsmarktinformatie.html. Datum van raadplegen 07-06-2017.

9

Bron: https://www.s-bb.nl/basiscijfers/basiscijfers-jeugd-vacatures. Datum van raadplegen 03-07-2017.
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aan die in meer of mindere mate aansluiten bij de
kansrijke uitstroomsectoren. De praktijkvakken zijn in
de onderbouw (leerjaar 1 en 2) gericht op het vergroten van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid in
de thuissituatie. Vanaf het 3e leerjaar verschuift de
aandacht naar burgerschap en het werknemerschap.
De praktijklessen die plaatsvinden in de oefenbedrijven worden in deze leerjaren aangevuld met branche
certificaten. Deze branche certificaten vergroten de
aantrekkelijkheid van de leerling op de arbeidsmarkt,
maar zijn ook goed voor het zelfvertrouwen van de
leerlingen.
Aan het einde van het 2e leerjaar maken alle leerlingen een keuze voor één profiel met daarbinnen
verschillende werkrichtingen/aandachtsgebieden. De
profielkeuze wordt gebaseerd op de wensen van de
leerling, de competenties/werknemersvaardigheden
van de leerling, de baankansen en de mate van inzetbaarheid van de leerling binnen de sector/werkrichting. Dit wordt verder toegelicht in hoofdstuk 6 waar
het gaat over de competenties.
Zoals in de opbouw van de praktijkvorming te zien is
(schema 2), worden per fase andere onderdelen aangeboden. De diverse onderdelen worden vervolgens
uitgelegd.
De talenten, het wensberoep van de leerling en de
relatie met de kansrijke beroepen worden tijdens de
mentorgesprekken in het mentoruur besproken. Dit
is een belangrijk element in de Loopbaanoriëntatie
en -begeleiding (zie de lessentabel in de volgende
paragraaf). Ook wordt dit tijdens de oudergesprekken
jaarlijks besproken.
Schema 2: Opbouw en fasering van de praktijkvorming
op het Esloo College
Praktijkvakken
De praktijkvakken hebben tot doel om de leerlingen
algemene werknemersvaardigheden aan te leren
en zijn daarnaast gericht op het vergroten van de
zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de thuissituatie.
Alle leerlingen krijgen les op het gebied van ‘verzorging’, ‘techniek’ en ‘textiel’ ongeacht hun voorkeur
om leerlingen zo voor te bereiden op het zelfstandig
wonen en zij voor zichzelf leren te zorgen.
Naast de doelen die betrekking hebben op de praktijkvorming, worden hier doelen uit de domeinen ‘wonen’
en ‘burgerschap’ behandeld zoals persoonlijke hygiëne en hygiënisch handelen in de woon-, werk- en
leefomgeving en het kunnen uitvoeren van eenvoudi-

pagina 18

ge technische handelingen. De praktijkvakken duren 2
jaar en worden opgevolgd door de oefenbedrijven.
Profielen
Waar het onderwijsaanbod in de eerste 2 leerjaren
een algemeen vormend karakter heeft, wordt het
praktijkaanbod vanaf het 3e leerjaar aangeboden in
profielen. In het 2e jaar maken leerlingen kennis met
de profielen tijdens de stages bij de 4 oefenbedrijven.
De profielen sluiten aan bij de kansrijke sectoren in
de regio. De profielen waar de leerlingen uit kunnen
kiezen zijn:
• Horeca;
• Technische dienstverlening;
• Facilitaire dienstverlening;
• Detailhandel.
Oefenbedrijven
Waar de praktijklessen een algemeen vormend karakter hebben, worden in de oefenbedrijven branche
erkende cursussen ingezet om vakspecifieke vaardigheden te leren binnen het door de leerling gekozen
profiel. De leerling wordt daardoor voorbereid op het
assisteren binnen een arbeidsorganisatie. Door de
branchecursus af te sluiten met een landelijk erkend
certificaat of diploma, wordt de aantrekkelijkheid van
de leerling op de arbeidsmarkt vergroot. Dit wordt
aangeboden vanaf de middenbouw.
Facultatief modulair aanbod
De branchecursussen vergen veel tijd en aandacht
van de leerlingen. Wanneer een leerling een profielkeuze heeft gemaakt, kan het echter voorkomen dat
een leerling geïnteresseerd is in een cursus die niet
binnen het profiel van zijn of haar keuze hoort. Om de
breed op te leiden, biedt het Esloo College daarom een
facultatief aanbod aan. Leerlingen zijn verplicht hier
een keuze uit te maken.
Het facultatieve aanbod vergroot ook de motivatie
van de leerlingen. Leerlingen in het praktijkonderwijs
worden toegeleid naar de arbeidsmarkt. Om zo goed
mogelijk toegerust te worden voor de arbeidsmarkt
maken de leerlingen op jonge leeftijd de keuze voor
een profiel. Om toch meerdere uitstroomopties open
te houden, maar ook om invulling te geven aan het
domein ‘vrije tijd’, zijn de modules interessant.
Bedrijfsexcursies
De begeleide bedrijfsexcursies aan bedrijven in de
onderbouw hebben tot doel om leerlingen te laten

oriënteren op de kansrijke sectoren/werkrichtingen
en om een juist beeld te schetsen van verschillende beroepen. Per sector/branche worden diverse
bedrijven bezocht. Daarnaast worden mensen uit het
bedrijfsleven gevraagd om op school workshops en
presentaties te geven met als doel voor de leerlingen
het oriënteren op werken in een bepaalde branche.
Interne oriëntatie stage
De interne oriëntatie stages (IOS) vinden in leerjaar 2
plaats bij de vier oefenbedrijven en hebben tot doel
het trainen van algemene werknemersvaardigheden
die tijdens de praktijkvakken zijn aangeleerd en om
de ‘feeling’ en de motivatie die een leerling heeft voor
een bepaald profiel inzichtelijk te maken. De leerlingen
lopen in de veilige en vertrouwde schoolomgeving stage bij de oefenbedrijven en voeren daar opdrachten
uit. De interne oriëntatie stages hebben relatie met de
competenties en zijn gericht op het inoefenen van de
algemene werknemersvaardigheden.
Arbeidstraining
De arbeidstraining (ABT) vindt plaats in de school in
leerjaar 1 en 2. Tijdens de ABT leert de leerling productiematig te werken. Door het repeterende karakter
van de werkzaamheden worden enerzijds vaardigheden getraind zoals oog-handcoördinatie en anderzijds
wordt het doorzettingsvermogen getraind. Leerlingen
leren bij de ABT te werken in het juiste tempo en het
leveren van gewenste kwaliteit.
Repro
Net als bij de arbeidstraining worden in Repro productiematige werkzaamheden uitgevoerd. Bij Repro
gebeurt dit voor derden en vindt plaats in het 2e
leerjaar. Leerlingen leren hier in het juiste tempo
kwalitatief hoogwaardig werk af te leveren dat voldoet
aan het gewenste kwaliteitsniveau. Alle leerlingen in
het 2e leerjaar volgen les bij de Repro, ongeacht hun
toekomstige profielkeuze. Wanneer leerlingen in het
3e jaar niet op stage kunnen doordat er geen plek
beschikbaar is voor de leerling of doordat de leerling
over onvoldoende werknemersvaardigheden beschikt,
volgt hij of zij les binnen de Repro om te werken aan
de juiste vaardigheden. Een leerling kan bij de Repro
de benodigde en ontbrekende werknemersvaardigheden trainen om naar de volgende stagevorm te
kunnen gaan.
Begeleide externe stages
De begeleide externe stages (BES) hebben, net als

de interne oriëntatie stage, tot doel het trainen van
algemene werknemersvaardigheden. Dit vindt plaats
in reguliere bedrijven. Een begeleider van school is
aanwezig op de locatie, maar de opdrachten voor de
leerlingen worden gegeven door het stagebedrijf. De
begeleide externe stages vinden plaats in jaar 3 en 4.
Zelfstandige externe stage
Wanneer een leerling de benodigde competenties van
de BES beheerst, kan de leerling een zelfstandige externe stage (ZES) gaan lopen. Dit is in de regel in jaar
4 en 5. Dit doet de leerling individueel bij een regulier
bedrijf. Bij aanvang van de stage worden afspraken
gemaakt over de doelstelling van de stage en de
opdrachten die de leerling gaat uitvoeren. Dit gebeurt
uiteraard ook bij de andere stageactiviteiten.
Op het moment dat een leerling in jaar 5 zit en de
ZES gaat dermate goed dat de werkgever de intentie
uitspreekt om de leerling in de nabije toekomst een
baan aan te bieden, wordt er direct geschakeld met de
gemeente en het UWV om dit mogelijk te maken, zodat
de leerling naadloos kan doorstromen van school naar
werk. Het streven is dat de laatste stageplek de eerste
werkplek is.

5.4 Lessentabel

Om leerlingen optimaal voor te bereiden op de juiste
uitstroombestemming (de arbeidsmarkt of mbo-niveau 2), is het noodzakelijk keuzes te maken waar de
aandacht in het lesaanbod naar uitgaat. Het totale onderwijsaanbod dient gericht te zijn op de uitstroombestemming. Per onderwijsfase en per leerroute ligt
het accent in meer of mindere mate op theorieonderwijs of praktijkvorming.
In tabel 3 is inzichtelijk gemaakt waar de tijd aan besteed wordt op weekbasis. Dit is voor de diverse leerroutes inzichtelijk gemaakt. De werkelijke onderwijstijd
wordt hier aangegeven. Leerlingen lopen veel stage en
de stagedagen zijn vooral in de hogere leerjaren langer dan de schooldagen om het uithoudingsvermogen
te trainen en de leerlingen voor te bereiden op een
baan of werkend leren (BBL op het mbo).
Op basis van de lessentabel is in drie grafieken
weergegeven hoe de verhouding is tussen het totale
onderwijsaanbod gedurende alle leerjaren (grafiek 2),
de theorie en de praktijk (grafiek 3), de verschillende domeinen (grafiek 4) en de diverse leergebieden
(grafiek 5). In de Leerroutes werk en werk met ondersteuning komt de aandacht steeds meer te liggen
op arbeidstoeleiding in plaats van theorie onderwijs,
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Tabel 3:

Lessentabel uitstroomprofielen Arbeid en Dagbesteding

Tabel 4:
Verdere uitwerking voorbereiding op arbeid
Tabel 4.1:
Praktijkvakken
Praktijkvakken
Doelstelling
- Vergroten van de zelfredzaamheid
- In beeld brengen van de werknemersvaardigheden en de sociale vaardigheden
Omvang
- Onderbouw
Jaar 1:
8,75 klokuren per week (331 klokuur per jaar)
Jaar 2:
5 klokuren per week praktijkvakken (189 klokuur per jaar)
7 klokuren per week oefenbedrijven (265 klokuur per jaar)
Leerroute mbo-entree
Jaar 3:
6 klokuren per week (227 klokuur per jaar)
Jaar 4:
5 klokuren per week (189 klokuur per jaar)
Jaar 5:
4 klokuren per week (151 klokuur per jaar)
Leerroute werk (met ondersteuning, jaar 4 en 5)
Jaar 3:
7 klokuren per week (265 klokuur per jaar)
Jaar 4:
6 klokuren per week (227 klokuur per jaar)
Jaar 5:
geen
Kerndoelen VO
- Mens en natuur
Curriculum PrO
- Domein werken
- Domein wonen
Inhoud
- Per praktijkvak is dit beschreven in de methode die de school gebruikt (tabel 5)
Streefniveaus
Voorstel:
- Praktijkvakken
Beoordeling per praktijkvak eens per 9 weken door middel van een proeve van
bekwaamheid. De beoordeling wordt gedaan op een 10 puntenschaal op 3
onderdelen:
Hygiënisch werken of veilig werken
Vakvaardigheden en technieken
Eindresultaat
- Competenties: Score op de normindicatoren:
100% score op streefniveau 3 *
Score op de overige indicatoren: 70% score op streefniveau 3
- De belastbaarheid wordt inzichtelijk gemaakt op de werkplek om een indicatie te
hebben of de leerling het werk daadwerkelijk kan uitvoeren.
* Zie hoofdstuk 6 waar het gaat over Competentielijn arbeidsvaardigheden

Grafiek 2: Totale onderwijstijd per leerroute

Lesuren alle leerjaren
Leerroute mbo-entree

22%

27%

Lesuren alle leerjaren Leerroute
werk

Leerdomein kernvakken
27%

24%

Leerdomein specifiek
Praktijkdomein oefenbedrijven
Praktijkdomein stages

29%

26%

21%

24%

Leerdomein kernvakken
Leerdomein specifiek
Praktijkdomein oefenbedrijven
Praktijkdomein stages
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Tabel 4.2:
Bedrijfsexcursies
Bedrijfsexcursies
Doelstelling
- Oriëntatie op verschillende werksoorten/branches
- Zicht krijgen op algemene en specifieke werknemersvaardigheden
Omvang
- Gekoppeld aan de interne oriënterende stages. Gemiddeld ¼ uur per week en vindt
periodiek plaats in leerjaar 1 en 2.
Kerndoelen VO
- Geen
Curriculum PrO
- Domein werken
Kerndoelen
- Voorbereiding op arbeid/dagbesteding
- Leergebied overstijgend
Inhoud
- Beroepsoriëntatie in bedrijven die kansrijke beroepen aanbieden
- Gastsprekers die vanuit bedrijven een kansrijk beroep promoten
Streefniveaus
- Oriëntatie:
Score per bedrijf op de vraag of de leerling de werkzaamheden
leuk lijkt en er zijn of haar werk van zou willen maken.
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Tabel 4.3:
Interne oriënterende stage
Interne oriënterende stage
Doelstelling
- Vergroten van de werknemersvaardigheden en sociale vaardigheden
- Oriëntatie op verschillende werksoorten/branches
Omvang
- Onderbouw
Jaar 1:
geen
Jaar 2:
7 klokuren per week (265 klokuur per jaar)
Leerroute mbo-entree
Jaar 3:
geen
Jaar 4:
geen
Jaar 5:
geen
Leerroute werk (met ondersteuning, jaar 4 en 5)
Jaar 3:
geen
Jaar 4:
geen
Jaar 5:
geen
Kerndoelen VO
- Geen
Curriculum PrO
- Domein werken
- Domein wonen
Inhoud
- Per oefenbedrijf zijn opdrachten beschreven die de leerling dient uit te voeren
Streefniveaus
- Competenties: Score op de normindicatoren:
100% score op streefniveau 3 *
Score op de overige indicatoren: 70% score op streefniveau 3
- De belastbaarheid wordt inzichtelijk gemaakt op de werkplek om een indicatie te
hebben of de leerling het werk daadwerkelijk kan uitvoeren.

Tabel 4.5:
Begeleide externe stages
Begeleide externe stages
Doelstelling
- Vergroten van de werknemersvaardigheden en de sociale vaardigheden
- Oriëntatie op verschillende werksoorten/branches
- Het verwerven van werknemersvaardigheden en redzaamheid binnen een
arbeidsorganisatie
- Het verwerven van vakvaardigheden
Omvang
- Onderbouw
Jaar 1:
geen
Jaar 2:
geen
Leerroute mbo-entree
Jaar 3:
6 klokuren per week (227 klokuur per jaar)
Jaar 4:
geen
Jaar 5:
geen
Leerroute werk (met ondersteuning, jaar 4 en 5)
Jaar 3:
7 klokuren per week (265 klokuur per jaar)
Jaar 4:
geen
Jaar 5:
geen
Kerndoelen VO
- Geen
Curriculum PrO
- Domein werken
- Domein wonen
Inhoud
- Per stage zijn opdrachten beschreven die de leerling dient uit te voeren
Streefniveaus
- Competenties: Score op de normindicatoren:
100% score op streefniveau 3 *
Score op de overige indicatoren: 70% score op streefniveau 3
- De belastbaarheid wordt inzichtelijk gemaakt op de werkplek om een indicatie te
hebben of de leerling het werk daadwerkelijk kan uitvoeren.

Tabel 4.4:
Arbeidstraining en Repro
Arbeidstraining en Repro
Doelstelling
- Vergroten van de werknemersvaardigheden en de sociale vaardigheden
- Aanleren van seriematig werken met oog voor kwaliteit en tempo
- Repeterende werkzaamheden oefenen
Omvang
- Onderbouw
Jaar 1:
2,75 klokuren per week (104 klokuur per jaar)
Jaar 2:
2 klokuren per week (76 klokuur per jaar)
Leerroute mbo-entree
Jaar 3:
bij geen stage of onvoldoende werknemersvaardigheden
Jaar 4:
bij geen stage of onvoldoende werknemersvaardigheden Jaar 5:
bij geen stage of onvoldoende werknemersvaardigheden
Leerroute werk (met ondersteuning, jaar 4 en 5)
Jaar 3:
bij geen stage of onvoldoende werknemersvaardigheden
Jaar 4:
bij geen stage of onvoldoende werknemersvaardigheden Jaar 5:
bij geen stage of onvoldoende werknemersvaardigheden
Kerndoelen VO
- Mens en natuur
Curriculum PrO
- Domein werken
- Domein wonen
Inhoud
- Productiewerkzaamheden met een repeterend karakter
Streefniveaus
- Competenties: Score op de normindicatoren:
100% score op streefniveau 3 *
Score op de overige indicatoren: 70% score op streefniveau 3
- De belastbaarheid wordt inzichtelijk gemaakt op de werkplek om een indicatie te
hebben of de leerling het werk daadwerkelijk kan uitvoeren.

Tabel 4.6:
Zelfstandig externe stages
Zelfstandig externe stages
Doelstelling
- Vergroten van de werknemersvaardigheden en de sociale vaardigheden
- Het verwerven van werknemersvaardigheden en redzaamheid binnen een
arbeidsorganisatie
- Het verwerven van vakvaardigheden
Omvang
- Onderbouw
Jaar 1:
geen
Jaar 2:
geen
Leerroute mbo-entree
Jaar 3:
geen
Jaar 4:
10 klokuren per week (378 klokuur per jaar)
Jaar 5:
12 klokuren per week (454 klokuur per jaar)
Leerroute werk (met ondersteuning, jaar 4 en 5)
Jaar 3:
geen
Jaar 4:
12 klokuren per week (454 klokuur per jaar)
Jaar 5:
18 klokuren per week (680 klokuur per jaar)
Kerndoelen VO
- Geen
Curriculum PrO
- Domein werken
- Domein wonen
Inhoud
- Per stage zijn opdrachten beschreven die de leerling dient uit te voeren
Streefniveaus
- Competenties: Score op de normindicatoren:
100% score op streefniveau 3 *
Score op de overige indicatoren: 70% score op streefniveau 3
22
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- De belastbaarheid wordt inzichtelijk gemaakt op de werkplek om een indicatie te
hebben of de leerling het werk daadwerkelijk kan uitvoeren.

Tabel 5:
Mogelijk praktijkaanbod praktijkvakken
Praktijkvakken
Verzorging
Jaar
Werkrichting
1
2
Algemene techniek
Jaar
Werkrichting
1
2
Textiel
Jaar
Werkrichting
1
2
Oefenbedrijven

Tabel 4.7:
Branchegerichte cursussen
Branchegerichte cursussen
Doelstelling
- Het verwerven van vakvaardigheden
- Het verwerven van een certificaat met civiel effect
Omvang
- Onderbouw
Jaar 1:
geen
Jaar 2:
geen
Leerroute mbo-entree
Jaar 3:
6 klokuren per week (227 klokuur per jaar)
Jaar 4:
5 klokuren per week (189 klokuur per jaar)
Jaar 5:
4 klokuren per week (151 klokuur per jaar)
Leerroute werk (met ondersteuning, jaar 4 en 5)
Jaar 3:
7 klokuren per week (265 klokuur per jaar)
Jaar 4:
6 klokuren per week (227 klokuur per jaar)
Jaar 5:
geen
Kerndoelen VO
- Geen
Curriculum PrO
- Domein werken
- Domein wonen
Inhoud
- Collectief:
Zie tabel 5.
- Individueel: Op basis van beroepsvoorkeur/individuele stageplek
- Certificering cursus

Horeca
Jaar
Werkrichting
Jaar 3
Jaar 4
Jaar 5
Technische dienstverlening
Jaar
Werkrichting
Jaar 3
Jaar 4
Jaar 5
Facilitaire dienstverlening
Jaar
Werkrichting
Jaar 3
Jaar 4
Jaar 5
Detailhandel
Jaar
Werkrichting
Jaar 3
Jaar 4
Jaar 5
Facultatief aanbod
Jaar
Werkrichting
Jaar 3 – 5

Tabel 4.8
Facultatief aanbod
Facultatief aanbod
Doelstelling
- Het motiveren van leerlingen
- Het breder opleiden van de leerlingen dan in één specifieke richting
- De leerlingen invulling leren geven aan de vrije tijd
- Het verwerven van een certificaat met civiel effect
Omvang
- Onderbouw
Jaar 1:
geen
Jaar 2:
geen
Route mbo-entree
Jaar 3:
na schooltijd
Jaar 4:
na schooltijd
Jaar 5:
na schooltijd
Route (beschut) werk
Jaar 3:
na schooltijd
Jaar 4:
na schooltijd
Jaar 5:
na schooltijd
Kerndoelen VO
- Geen
Curriculum PrO
- Domein werken
- Domein wonen
- Domein vrije tijd
Inhoud
- Collectief:
Zie tabel 5.
- Individueel: Op basis van beroepsvoorkeur/individuele stageplek
- Certificering cursus
24
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Certificaat

Methode
Nog nader te bepalen
Nog nader te bepalen

Certificaat

Methode
Nog nader te bepalen
Nog nader te bepalen

Certificaat

Methode
Nog nader te bepalen
Nog nader te bepalen

Certificaat

Methode
Nog nader te bepalen
Nog nader te bepalen
Nog nader te bepalen

Certificaat

Methode
Nog nader te bepalen
Nog nader te bepalen
Nog nader te bepalen

Certificaat

Methode
Nog nader te bepalen
Nog nader te bepalen
Nog nader te bepalen

Certificaat

Methode
Nog nader te bepalen
Nog nader te bepalen
Nog nader te bepalen

Certificaat

Methode
Nog nader te bepalen
Nog nader te bepalen
Nog nader te bepalen

25
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in de Leerroute mbo-entree blijft veel aandacht voor
Nederlands en Rekenen/wiskunde. Dit is logisch
aangezien de routes toeleiden naar respectievelijk de
arbeidsmarkt en het mbo-onderwijs.

5.5 Praktijklijn

De opbouw van de praktijkvorming is voor de verschillende leerroutes grotendeels gelijk. Dit is in schema
2 weergegeven. De Leerroute werk en de Leerroute
werk met ondersteuning zijn gericht op uitstroom
naar de reguliere arbeidsmarkt, de Leerroute mbo-entree is gericht op doorstromen naar het mbo op
niveau 2. Het onderwijs in alle leerroutes is erop
gericht zoveel mogelijk kennis en kunde te leren zodat
de instroom in de uitstroombestemming zo succesvol
mogelijk verloopt.
De voorbereiding op de arbeidsmarkt (eventueel via
het mbo) is gericht op het verkrijgen van algemene
werknemersvaardigheden en vakspecifieke vaardigheden.
De voorbereiding op de arbeidsmarkt is opgebouwd
uit:
• Te beheersen competenties (kennis, vaardigheden en
houding/gedrag uitgewerkt in hoofdstuk 6)
• Praktijkvakken en oefenbedrijven per profiel
• Stages binnen en buiten de school
Alle leerjaren staan in het teken van de algemene
werknemersvaardigheden. Het Esloo College biedt
geen beroepsopleidingen aan zoals het mbo dat doet.
De school leidt leerlingen op tot goede werknemers.
Om de vaardigheden en de zelfredzaamheid van de
leerlingen te vergroten, het zelfvertrouwen en de
aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt, werkt school
waar mogelijk met branchecursussen. Deze specifieke werknemersvaardigheden worden vanaf jaar 3
getraind.

5.6 Praktijkvakken en Oefenbedrijven

Het Esloo College biedt verschillende praktijkvormen
aan waarbij de doelstelling van de verschillende fases
verschillend is, evenals de rol van de leerling.
Leerjaar 1 – 2
Doelstelling: Vergroten van de zelfstandigheid en
zelfredzaamheid, het aanleren van de
algemene werknemersvaardigheden en
dit tijdens de interne oriënterende stage
inoefenen. Het onderwijs is hier gericht
op het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De leerlingen
oriënteren zich op de arbeidsmarkt door
middel van bedrijfsexcursies en zijn bezig met het ontdekken van hun talenten
en wensen.
Rol van de leerling:De leerling mag in deze fase nog
leerling zijn en gericht zijn op
zichzelf.
Leerjaar 3
Doelstelling: Aanleren van de algemene en specifieke
werknemersvaardigheden en het inoefenen tijdens de begeleide externe stages
(BES).
Rol van de leerling: De leerling richt zich op actief
burgerschap en het werknemerschap. De leerling richt zich op
zichzelf én de ander.
Arbeid jaar 4 – 5
Doelstelling: Aanleren van de specifieke (werknemers)vaardigheden en het inoefenen tijdens de zelfstandig externe stages (ZES).
Het behalen van een branche erkend
certificaat of diploma en het uitstromen
van school naar de arbeidsmarkt.
Rol van de leerling: De leerling richt zich op actief
burgerschap en het werknemerschap. De leerling richt zich op de
ander.
In de volgende tabellen (tabel 4 genaamd) is de voorbereiding op de arbeidsmarkt of het mbo-onderwijs
verder uitgewerkt. De methodes die gebruikt worden
om vorm en inhoud te geven aan de praktijkvakken en
de oefenbedrijven staan in tabel 5.
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BIJLAGEN

Bijlage 1: Begrippenlijst
ABA

Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen
Heeft u een ziekte of handicap en kunt u daardoor
alleen met hulp of begeleiding werken? Of kunt u
helemaal niet werken? Dan kunt u misschien ondersteuning krijgen.
Afhankelijk van uw situatie zijn er 3 soorten ondersteuning:
• Kunt u door uw ziekte of handicap niet het minimumloon verdienen? Dan krijgt u misschien een Indicatie banenafspraak. Dit is een verklaring waarmee
u onder de doelgroep van de banenafspraak valt. In
de banenafspraak hebben het kabinet en werkgevers afgesproken dat ze banen gaan creëren voor
mensen met een ziekte of handicap.
• Als u een Indicatie banenafspraak heeft, nemen
wij u op in het doelgroepregister. U heeft dan meer
kans op werk. Want het is voor werkgevers financieel
aantrekkelijk om iemand uit het doelgroepregister in
dienst te nemen of te houden. Heeft u ondersteuning nodig bij het vinden of houden van werk? Neem
dan contact op met uw gemeente.
• Kunt u alleen met begeleiding en aanpassingen op
een werkplek werken? En kan een gewone werkgever deze niet bieden? Ook niet met hulp van de
gemeente of UWV? Dan kunt u misschien een Advies
indicatie beschut werk krijgen.
• Heeft u op jonge leeftijd een ziekte of handicap
gekregen, en kunt u daardoor nu en in de toekomst
niet meer werken? Als u voldoet aan de voorwaarden van Wajong 2015, dan kunt u van UWV een
Wajong-uitkering krijgen.
Bron: https://www.uwv.nl/particulieren/arbeidsbeperkt/beoordeling-arbeidsvermogen/index.aspx
Datum van raadplegen: 02 juni 2017.

Arbeidsmatige dagbesteding

Arbeidsmatige dagbesteding is een vorm van werken met veel begeleiding. Bijvoorbeeld werk op een
tuinderij, in een kantine, timmerwerkplaats of keramiek-werkplaats. Arbeidsmatige dagbesteding biedt
structuur en invulling van de dag. Het kan ook een
manier zijn om de kans op een ‘gewone’ baan te vergroten.
Arbeidsmatige dagbesteding is voor hen die (nog) niet
in een gewone baan kunnen werken, maar wel met

veel begeleiding. Het is vergelijkbaar met het beschut
of beschermd werken in de sociale werkvoorziening.
Arbeidsmatige dagbesteding is een vorm van dagbesteding. Dit wordt ook wel begeleiding in een groep
genoemd. Deze zorg valt onder verschillende regelingen.
Voor mensen met ernstige beperkingen kan dagbesteding een onderdeel zijn van Wlz-zorg.
Bron: https://www.regelhulp.nl/bladeren/_/artikel/arbeidsmatige-dagbesteding/
Datum van raadplegen: 02 juni 2017.

Arbeidsvermogen

Met arbeidsvermogen bedoelt het UWV of iemand
mogelijkheden heeft om te werken. Dit kan ook werk
zijn waarmee minder dan het minimumloon verdient,
omdat iemand door ziekte of handicap minder aankan
dan andere werknemers. Of omdat iemand minder
uren kunt werken. Iemand heeft bijvoorbeeld ook
arbeidsvermogen als hij of zij:
• met begeleiding kunt werken;
• een voorziening nodig heeft om te kunnen werken;
• alleen ‘beschut’ werk kunt doen.
Beschut werk is bedoeld voor mensen die door een
ziekte of handicap alleen kunnen werken in een
beschutte werkomgeving. Zij hebben meer begeleiding en aanpassingen op de werkplek nodig, dan een
gewone werkgever kan bieden.
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
zorg-en-ondersteuning-thuis/inhoud/wmo-2015
Datum van raadplegen: 02 juni 2017.

Eisen voor arbeidsvermogen

Volgens de regels van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) heeft u
arbeidsvermogen als u voldoet aan deze 4 criteria:
• U kunt een taak uitvoeren in een arbeidsorganisatie.
Hiermee wordt bedoeld dat u misschien niet alle
taken aankunt die horen bij een baan. Maar u kunt
wel een taak uitvoeren die onderdeel uitmaakt van
de baan.
• U heeft basale werknemersvaardigheden. Hiermee
wordt bedoeld onder andere dat u zich kunt houden
aan afspraken.
• U kunt tenminste 1 uur aaneengesloten werken.
Hiermee wordt bedoeld dat u minimaal 1 uur uw
aandacht bij het werk kunt houden, zonder dat u
hierbij bijvoorbeeld intensieve begeleiding nodig
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heeft.
• U bent tenminste 4 uur per dag belastbaar. Hiermee
wordt bedoeld dat u minimaal 4 uur per werkdag
moet kunnen werken.
Dit zijn de criteria zoals die in de wet zijn vastgelegd.
Het UWV zal aan de hand van deze criteria beoordelen of u arbeidsvermogen heeft.

Als iemand beschut werk doet, is hij of zij in dienst
van de gemeente of een andere werkgever en krijgt
salaris. Dit is ten minste het wettelijk minimumloon.
Als het bedrijf of de organisatie onder een cao valt,
geldt deze ook voor werknemers die beschut werk
doen.
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-met-ar-

Bron: http://www.stichtingbwn.nl/wat-is-arbeidsvermogen
Datum van raadplegen: 02 juni 2017.

Banenafspraak

Kabinet en werkgevers hebben in het sociaal akkoord
van 2013 afgesproken dat er extra banen komen
voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers
moeten tot 2026 in totaal 100.000 banen realiseren
voor mensen met een ziekte of handicap. De overheid doet dit voor 25.000 mensen met een ziekte of
handicap. Dit heet de banenafspraak. Op 1 april 2015
is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten ingegaan. Deze wet bevestigt de afspraken in de
banenafspraak.
Volgens de nieuwe wet moeten werkgevers met
meer dan 25 werknemers (of 40.575 verloonde uren)
een bepaald percentage mensen met een ziekte of
handicap in dienst te nemen: het quotum arbeidsbeperkten. Voor 2016 is voldaan aan de Banenafspraak.
In juni 2017 is de volgende meting, om na te gaan of
werkgevers en de overheid nog steeds voldoen aan
de Banenafspraak. Voldoen werkgevers daar niet aan,
dan kan het zijn dat zij vanaf 2019 een quotumheffing
van € 5000 per niet-ingevulde arbeidsplaats per jaar
moeten betalen.

beidsbeperking/inhoud/beschut-werk-voor-mensen-met-arbeidsbeperking
Datum van raadplegen: 02 juni 2017.

BES/Begeleide externe stage:

Deze stage vindt plaats buiten de schoolomgeving,
maar er is een begeleiders van de school aanwezig. Dit
is een stage waarbij meerdere leerlingen tegelijk op
de stageplek aanwezig zijn. De stage heeft tot doel het
aanleren en inoefenen van de algemene en vakspecifieke werknemersvaardigheden.

Doelgroepregister

Het doelgroepregister is een landelijk register, waarin
alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak.
Het UWV beheert dit register. Met de gegevens uit het
doelgroepregister kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleren of werkgevers de
afgesproken banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers kunnen met het burgerservicenummer zien of iemand in het doelgroepregister
staat en of hij of zij meetelt voor de banenafspraak.
Via Mijn UWV kunnen burgers zelf controleren of zij
zijn opgenomen in het doelgroepregister.
Bron: https://www.uwv.nl/particulieren/arbeidsbeperkt/beoorde-

Bron: https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/
werknemer-heeft-wajong-of-valt-onder-participatiewet/
detail/banenafspraak
Datum van raadplegen: 02 juni 2017.

Beschut werk

Beschut werk is bedoeld voor mensen met een
lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking.
Mensen die alleen kunnen werken in een ‘beschutte’ omgeving, onder aangepaste omstandigheden.
Zij hebben meer begeleiding en aanpassing van hun
werkplek nodig dan van een reguliere werkgever is te
verwachten.
Beschut werk kan eenvoudig inpakwerk zijn, maar ook
hoogwaardig productiewerk (bijvoorbeeld printplaten
maken).
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ling-arbeidsvermogen/mijn-aanvraag/detail/wat-is-een-indicatie-banenafspraak/wat-is-het-doelgroepregister
Datum van raadplegen: 02 juni 2017.

IOS/Interne oriëntatie stage:

Deze stage vindt plaats in de veilige schoolomgeving
en heeft als doel het aanleren en inoefenen van de
algemene werknemersvaardigheden.

Leerplicht

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten
naar school. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de
maatschappij en de arbeidsmarkt. Jongeren die na
hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten
tot hun 18e onderwijs volgen. Een startkwalificatie is
een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
leerplicht
Datum van raadplegen: 02 juni 2017.

Loonwaarde

De loonwaarde is de waarde van de arbeidsprestatie van een (potentiële) werknemer in een bepaalde
functie op een bepaald moment. UWV bekijkt welke
arbeidsprestatie deze (potentiële) werknemer heeft.
We vergelijken die arbeidsprestatie met de arbeidsprestatie in de normfunctie.
Om de loonwaarde vast te stellen, onderzoekt een
arbeidsdeskundige van UWV de werkplek van uw burger. De UWV-methode loonwaardebepaling is gevalideerd door het onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut Blik op Werk.
Het onderzoek bestaat uit de volgende stappen:
• Inventariseren welke hoofdtaken uw burger uitvoert;
• Vaststellen van de normfunctie en het normloon;
• Vaststellen van de normen voor tempo, kwaliteit en
inzetbaarheid;
• Beschrijven van het functioneren van de (potentiële)
werknemer;
• Vaststellen van de prestatie van de werknemer afgezet tegen de normfunctie;
• Vaststellen van de extra kosten;
• Bepalen van de totale arbeidsprestatie en de berekening van de loonwaarde
• Adviseren over mogelijke verhoging van de loonwaarde.

mbo niveau 2 of hoger. De overheid wil dat meer
leerlingen een startkwalificatie halen. Daarom vallen
leerlingen van 16 tot 18 jaar onder de kwalificatieplicht. Leerlingen van 18 tot 23 jaar krijgen hulp van
Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC-regio’s)
om toch een startkwalificatie te halen.
De kwalificatieplicht geldt niet als:
• je een diploma of getuigschrift van de praktijkschool
hebt. Je kunt dan een programma volgen dat past bij
jouw niveau;
• je op een speciale school zit omdat je zeer moeilijk
leert of een verstandelijke of een lichamelijke beperking hebt;
• je op grond van de Leerplichtwet een vrijstelling van
de plicht tot inschrijving op een school hebt gekregen.
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/waarom-moet-ik-een-startkwalificatie-hebben
Datum van raadplegen: 02 juni 2017.

UWV

Bron: https://www.uwv.nl/zakelijk/Images/factsheet-loonwaardebepaling.pdf
Datum van raadplegen: 02 juni 2017.

UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Zij verzorgen in Nederland de uitvoering van
werknemersverzekeringen, zoals WW, WIA, Wajong,
WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet. Ook biedt UWV
arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doen
zij in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
Mensen zijn op hun best als ze met werk kunnen
deelnemen aan de maatschappij. UWV wil, samen met
haar partners, verschil maken voor mensen door werken te bevorderen. Als werken onmogelijk is, zorgen zij
voor inkomen.

Participatiewet

Bron: https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/over-uwv

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de
Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer
mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met
een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk
vinden bij een gewone werkgever.
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet
Datum van raadplegen: 02 juni 2017.

Startkwalificatie

Met een startkwalificatie heb je meer kans op een
baan. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo,

Datum van raadplegen: 02 juni 2017.

Wajong/Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

De Wajong is voor mensen die voor hun 18e of tijdens
een studie een ziekte of handicap hebben. Door deze
ziekte of handicap kunnen zij nooit meer werken. Zij
hebben recht op Wajong als ze aan de voorwaarden
voldoen. Tussen 2015 en 2018 bekijkt UWV welke
Wajongers met een uitkering van voor 2015 kunnen
werken. Wie kan werken, krijgt hulp van UWV bij het
vinden van geschikt werk.
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Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wajong
Datum van raadplegen: 02 juni 2017.

Met arbeidsvermogen wordt bedoeld: of u mogelijkheden heeft om te werken. Dit kan ook werk zijn
waarmee u minder dan het minimumloon verdient,
omdat u door uw ziekte of handicap minder aankunt
dan andere werknemers. Of omdat u minder uren
kunt werken.
U heeft bijvoorbeeld arbeidsvermogen als u:
• met begeleiding kunt werken;
• een voorziening nodig heeft om te kunnen werken;
• alleen ‘beschut’ werk kunt doen.
Volgens de regels van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) heeft u
arbeidsvermogen als u voldoet aan deze 4 criteria:
• U kunt een taak uitvoeren in een arbeidsorganisatie.
Hiermee bedoelen wij dat u misschien niet alle taken
aankunt die horen bij een baan. Maar u kunt wel een
taak uitvoeren die onderdeel uitmaakt van de baan.
• U heeft basale werknemersvaardigheden. Hiermee
bedoelen wij dat u zich kunt houden aan afspraken.
• U kunt tenminste 1 uur aaneengesloten werken.
Hiermee bedoelen wij dat u minimaal 1 uur uw aandacht bij het werk kunt houden, zonder dat u hierbij
bijvoorbeeld intensieve begeleiding nodig heeft.
• U kunt per werkdag minstens 4 uur werken. Of u
kunt per werkdag minstens 2 uur werken, én per
gewerkt uur kunt u minstens het minimumloon per
uur verdienen.
Bron: https://www.uwv.nl/particulieren/vragenwajong/ik-hebwajong-2010/detail/voorlopige-beoordeling/wat-zijn-de-eisen-van-arbeidsvermogen
Datum van raadplegen: 02 juni 2017.

WML/Wettelijk minimumloon

Alle werknemers vanaf 23 jaar hebben recht op het
wettelijk minimumloon. Dit is het loon dat u minimaal
moet ontvangen als u werkt. Per 1 juli 2017 geldt dit
recht voor werknemers vanaf 22 jaar. Voor jongere werknemers geldt het minimumjeugdloon. Het
minimumloon beschermt u tegen onderbetaling. De
overheid pakt onderbetaling streng aan, onder andere
door hoge boetes te geven aan werkgevers.

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en
het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2017. Verder
gaat de leeftijd voor het wettelijk volwassenminimumloon van 23 naar 22 jaar. Het minimumjeugdloon voor
18- tot en met 21 jarigen gaat extra omhoog. Werkgevers kunnen voor deze extra verhoging compensatie
krijgen via het minimumjeugdloonvoordeel.
Het wettelijk minimumloon (WML) voor werknemers
van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband
wordt per 1 juli 2017:
• € 1.565,40 per maand;
• € 361,25 per week;
• € 72,25 per dag.
Vanaf 1 januari 2018 zullen de regels voor het stukloon en voor meerwerk gaan veranderen. Verder
is het de bedoeling dat op 1 juli 2019 de minimumloonleeftijd naar 21 jaar gaat. Ook gaat in 2019 het
minimumjeugdloon voor 18- tot en met 20-jarigen
omhoog.

Datum van raadplegen: 12 juni 2017.
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Bron: https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/
participatiewet-wat-verandert-er-in-de-wajong-in-2015/
detail/wet-sociale-werkvoorziening
Datum van raadplegen: 02 juni 2017.

ZES/Zelfstandig externe stage:

Datum van raadplegen: 12 juni 2017.

Deze stage vindt plaats buiten de schoolomgeving,
waarbij er geen begeleider van de school aanwezig
is. Dit is een stage waarbij de leerling individueel en
gedurende meerdere weken een aantal dagen per
week op de stageplek aanwezig is. De stage heeft tot
doel het aanleren en inoefenen van de algemene en
vakspecifieke werknemersvaardigheden.
Bijlage 2
Participatiewet
Bijlage 3
Schema’s
Bijlage 4
Kerndoelen

Wmo/Wet maatschappelijke
ondersteuning

Onderdeel A: Nederlands
• De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/
nieuws/2017/06/01/factsheets-veranderingen-wettelijk-minimumloon-vanaf-1-juli-2017

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang
mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente
geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet
Wmo 2015.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam
zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:
• begeleiding en dagbesteding;
• ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
• een plaats in een beschermde woonomgeving voor
mensen met een psychische stoornis;
• opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die
dakloos zijn.
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/inhoud/wmo-2015

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon

De Wet sociale werkvoorziening (WSW) was bedoeld
voor mensen die door een lichamelijke, psychische of
verstandelijke handicap niet onder normale omstandigheden kunnen werken. Mensen met een WSW-indicatie konden in of via een sociale werkvoorziening
(SW) werken.
Sinds 1 januari 2015 kunnen er geen mensen meer
instromen in de WSW.

• De leerling leert zich te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en
leert het belang van die conventies te zien.
• De leerling leert strategieën te gebruiken voor het
uitbreiden van zijn woordenschat.
• De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven
teksten.
• De leerling leert in schriftelijke en digitale bronnen
informatie te zoeken, te ordenen en te beoordelen
op waarde voor hemzelf en anderen.
• De leerling leert deel te nemen aan overleg, planning,
discussie in een groep.

Datum van raadplegen: 02 juni 2017.

WSW/Wet sociale werkvoorziening:

• De leerling leert een mondelinge presentatie te
geven.

• De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve
teksten te lezen die aan zijn belangstelling tegemoet
komen en zijn belevingswereld uitbreiden.
• De leerling leert taalactiviteiten (spreken, luisteren,
schrijven en lezen) planmatig voor te bereiden en uit
te voeren.
• De leerling leert te reflecteren op de manier waarop
hij zijn taalactiviteiten uitvoert en leert, op grond
daarvan en van reacties van anderen, conclusies te
trekken voor het uitvoeren van nieuwe taalactiviteiten.
Onderdeel B: Engels
• De leerling leert verder vertrouwd te raken met de
klank van het Engels door veel te luisteren naar
gesproken en gezongen teksten.
• De leerling leert strategieën te gebruiken voor het
uitbreiden van zijn Engelse woordenschat.
• De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven
Engelstalige teksten.
• De leerling leert in Engelstalige schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te
beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen.
• De leerling leert in spreektaal anderen een beeld te
geven van zijn dagelijks leven.
• De leerling leert standaardgesprekken te voeren om
iets te kopen, inlichtingen te vragen en om hulp te
vragen.
• De leerling leert informeel contact in het Engels te
onderhouden via e-mail, brief en chatten.
• De leerling leert welke rol het Engels speelt in verschillende soorten internationale contacten.
Onderdeel C: Rekenen en wiskunde
• De leerling leert passende wiskundetaal te gebruiken voor het ordenen van het eigen denken en voor
uitleg aan anderen, en leert de wiskundetaal van
anderen te begrijpen.
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• De leerling leert alleen en in samenwerking met anderen in praktische situaties wiskunde te herkennen
en te gebruiken om problemen op te lossen.
• De leerling leert een wiskundige argumentatie op
te zetten en te onderscheiden van meningen en
beweringen, en leert daarbij met respect voor ieders
denkwijze wiskundige kritiek te geven en te krijgen.
• De leerling leert de structuur en de samenhang te
doorzien van positieve en negatieve getallen, decimale getallen, breuken, procenten en verhoudingen,
en leert ermee te werken in zinvolle en praktische
situaties.
• De leerling leert exact en schattend rekenen en redeneren op basis van inzicht in nauwkeurigheid, orde
van grootte en marges die in een gegeven situatie
passend zijn.
• De leerling leert meten, leert structuur en samenhang doorzien van het metrieke stelsel, en leert
rekenen met maten voor grootheden die gangbaar
zijn in relevante toepassingen.
• De leerling leert informele notaties, schematische
voorstellingen, tabellen, grafieken en formules te
gebruiken om greep te krijgen op verbanden tussen
grootheden en variabelen.
• De leerling leert te werken met platte en ruimtelijke
vormen en structuren, leert daarvan afbeeldingen
te maken en deze te interpreteren, en leert met
hun eigenschappen en afmetingen te rekenen en te
redeneren.
• De leerling leert gegevens systematisch te beschrijven, ordenen en visualiseren, en leert gegevens,
representaties en conclusies kritisch te beoordelen.
Onderdeel D: Mens en natuur
• De leerling leert vragen over natuurwetenschappelijke, technologische en zorggerelateerde onderwerpen
om te zetten in onderzoeksvragen, een dergelijk
onderzoek over een natuurwetenschappelijk onderwerp uit te voeren en de uitkomsten daarvan te
presenteren.
• De leerling leert kennis te verwerven over en inzicht
te verkrijgen in sleutelbegrippen uit het gebied van
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de levende en niet-levende natuur, en leert deze
sleutelbegrippen te verbinden met situaties in het
dagelijks leven.
• De leerling leert dat mensen, dieren en planten in
wisselwerking staan met elkaar en hun omgeving
(milieu), en dat technologische en natuurwetenschappelijke toepassingen de duurzame kwaliteit
daarvan zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden.
• De leerling leert onder andere door praktisch werk
kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in
processen uit de levende en niet-levende natuur en
hun relatie met omgeving en milieu.
• De leerling leert te werken met theorieën en modellen door onderzoek te doen naar natuurkundige en
scheikundige verschijnselen als elektriciteit, geluid,
licht, beweging, energie en materie.
• De leerling leert door onderzoek kennis te verwerven
over voor hem relevante technische producten en
systemen, leert deze kennis naar waarde te schatten
en op planmatige wijze een technisch product te
ontwerpen en te maken.
• De leerling leert hoofdzaken te begrijpen van bouw
en functie van het menselijk lichaam, verbanden
te leggen met het bevorderen van lichamelijke en
psychische gezondheid, en daarin een eigen verantwoordelijkheid te nemen.
• De leerling leert over zorg en leert zorgen voor
zichzelf, anderen en zijn omgeving, en hoe hij de
veiligheid van zichzelf en anderen in verschillende
leefsituaties (wonen, leren, werken, uitgaan, verkeer)
positief kan beïnvloeden.
Onderdeel E: M
 ens en maatschappij
• De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over
maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en
te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om
te gaan.
• De leerling leert een kader van tien tijdvakken te
gebruiken om gebeurtenissen, ontwikkelingen en
personen in hun tijd te plaatsen. De leerling leert
hierbij over kenmerkende aspecten van de volgende

tijdvakken:
• tijd van jagers en boeren (prehistorie tot 3000 voor
Chr.);
• tijd van Grieken en Romeinen (3000 voor Chr.–500
na Chr.);
• tijd van monniken en ridders (500–1000);
• tijd van steden en staten (1000–1500);
• tijd van ontdekkers en hervormers (1500–1600);
• tijd van regenten en vorsten (1600–1700);
• tijd van pruiken en revoluties (1700–1800);
• tijd van burgers en stoommachines (1800–1900);
• tijd van wereldoorlogen (1900–1950), en
• tijd van televisie en computer (1950–heden).
De leerling leert daarbij in elk geval de relatie te leggen
tussen de gebeurtenissen en ontwikkelingen in de
20e eeuw (waaronder de Wereldoorlogen en de Holocaust), en hedendaagse ontwikkelingen. De vensters
van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt
ter illustratie van de tijdvakken.
• De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen
omgeving, Nederland, Europa en de wereld te gebruiken om verschijnselen en ontwikkelingen in hun
omgeving te plaatsen.
• De leerling leert een eenvoudig onderzoek uit te voeren naar een actueel maatschappelijk verschijnsel en
de uitkomsten daarvan te presenteren.
• De leerling leert historische bronnen te gebruiken
om zich een beeld van een tijdvak te vormen of antwoorden te vinden op vragen, en hij leert daarbij ook
de eigen cultuurhistorische omgeving te betrekken.

gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de
samenleving, waaronder seksuele diversiteit.
• De leerling leert op hoofdlijnen hoe het Nederlandse
politieke bestel als democratie functioneert en leert
zien hoe mensen op verschillende manieren bij politieke processen betrokken kunnen zijn.
• De leerling leert de betekenis van Europese samenwerking en de Europese Unie te begrijpen voor
zichzelf, Nederland en de wereld.
• De leerling leert over de verdeling van welvaart
en armoede over de wereld, hij leert de betekenis
daarvan te zien voor de bevolking en het milieu, en
relaties te leggen met het (eigen) leven in Nederland.
• De leerling leert actuele spanningen en conflicten
in de wereld te plaatsen tegen hun achtergrond, en
leert daarbij de doorwerking ervan op individuen en
samenleving (nationaal, Europees en internationaal),
de grote onderlinge afhankelijkheid in de wereld,
het belang van mensenrechten en de betekenis van
internationale samenwerking te zien.
Onderdeel F: Kunst en cultuur
• De leerling leert door het gebruik van elementaire
vaardigheden de zeggingskracht van verschillende
kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te
passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en
communicatie te bewerkstelligen.
• De leerling leert eigen kunstzinnig werk, alleen of als
deelnemer in een groep, aan derden te presenteren.

• De leerling leert de atlas als informatiebron te
gebruiken en kaarten te lezen en te analyseren om
zich te oriënteren, zich een beeld van een gebied te
vormen of antwoorden op vragen te vinden.

• De leerling leert op basis van enige achtergrondkennis te kijken naar beeldende kunst, te luisteren naar
muziek en te kijken en luisteren naar theater-, dansof filmvoorstellingen.

• De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen
omgeving effecten te herkennen van keuzes op het
gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, consumeren en budgetteren, verkeer en milieu.

• De leerling leert met behulp van visuele of auditieve
middelen verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten, als toeschouwer en als deelnemer.

• De leerling leert over overeenkomsten, verschillen
en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing
in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze
daarmee in verband te brengen, leert de betekenis
voor de samenleving te zien van respect voor elkaars
opvattingen en leefwijzen, en leert respectvol om te

• De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder
dat van kunstenaars.
Onderdeel G: Bewegen en sport
• De leerling leert zich mede met het oog op buiten-
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schoolse beoefening op praktische wijze te oriënteren op veel verschillende bewegingsactiviteiten
uit gevarieerde gebieden als spel, turnen, atletiek,
bewegen op muziek, zelfverdediging en actuele
ontwikkelingen in de bewegingscultuur, en daarin de
eigen mogelijkheden te verkennen.
• De leerling leert door middel van uitdagende bewegingssituaties zijn bewegingsrepertoire uit te breiden.
• De leerling leert de hoofdbeginselen van de bewegingsactiviteiten op eigen niveau toe te passen.
• De leerling leert tijdens bewegingsactiviteiten sportief te zijn, rekening te houden met de mogelijkheden
en voorkeuren van anderen, en respect en zorg te
hebben voor elkaar.
• De leerling leert eenvoudige regelende taken te
vervullen die het mogelijk maken, zelfstandig en
samen met andere leerlingen bewegingsactiviteiten
te beoefenen.
• De leerling leert door deel te nemen aan praktische
bewegingsactiviteiten de waarde van het bewegen
voor gezondheid en welzijn kennen en ervaren.

Bijlage 5

Curriculum PrO

Doelen per domein
Domein
Wonen
Doel	Ik leer zo zelfstandig mogelijk te wonen
Domein
Werken
Doel	Ik ontwikkel algemene competenties
om goed te functioneren op de stage-/
werkplek.
Domein
Vrije tijd
Doel	Ik leer hoe ik zinvol mijn vrije tijd kan
besteden.
Domein
Burgerschap
Doel	Ik leer om actief mee te doen in mijn
leefomgeving en in de samenleving.
Streef- en beheersingsdoelen per domein
Domein
Wonen
Doel	Ik leer zo zelfstandig mogelijk te wonen
Streefdoelen en beheersingsdoelen:
• Ik kan, samen met mijn coach, bij mij passende
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doelen (voor ‘wonen’) in mijn IOP opnemen en er
naartoe werken.
• Ik kan vertellen aan welke doelen voor ‘zelfstandig
leren wonen’ ik wil werken.
• Ik kan – samen met mijn coach – een plan maken
hoe ik aan de doelen ga werken.
• Ik kan het plan uitvoeren.
• Ik reflecteer op wat ik doe, kan en wil.
• Ik kan evalueren en mijn plan bijstellen
• Ik kan zorgen voor mijn persoonlijke hygiëne en
gezondheid.
• Ik kan op passende wijze mijn uiterlijk verzorgen:
dus lichaam, gezicht, gebit, haren, handen en voeten.
• Ik ken hoofdzaken van (de bouw en functie van) het
menselijk lichaam en van de lichamelijke ontwikkeling.
• Ik kan verstandig en respectvol omgaan met seksuele relaties en met verschillende opvattingen over
seksualiteit en seksuele geaardheid.
• Ik kan EHBO-vaardigheden en -kennis toepassen.
• Ik weet hoe ik gebruik kan maken van gezondheidszorg, zoals huisarts, tandarts, apotheek, eerste hulp.
• Ik weet wat een ziektekostenverzekering is en hoe ik
die kan regelen.
• Ik kan zorgen voor mijn kleding en uiterlijke presentatie.
• Ik kan kleding en uiterlijke presentatie kiezen die
passen bij de gelegenheid en het werk dat ik doe.
• Ik kan kleding en schoenen reinigen, verzorgen en zo
nodig (laten) repareren.
• Ik ben in staat om mijn woon-en leefruimte te verzorgen.
• Ik kan woon- en leefruimtes opruimen en netjes
houden.
• Ik kan woonruimtes en sanitair schoonmaken, op
een hygiënische, veilige en milieubewuste manier.
• Ik kan huishoudtextiel, zoals bijvoorbeeld lakens en
handdoeken, wassen en verzorgen.
• Ik weet op welke wijze ik afval moet scheiden in mijn
woonplaats.
• Ik kan een plan maken voor stoffering, versiering of
inrichting van een kamer.
• Ik kan zorgen voor gezonde voeding.
• Ik kan gezonde voeding samenstellen met behulp
van de schijf van vijf.
• Ik kan boodschappen doen.
• Ik kan gezonde maaltijden bereiden, op een hygiënische en veilige manier.
• Ik kan voedselbederf herkennen en voorkomen.
• Ik kan de tafel dekken en afruimen.

• I k kan afwassen en de keuken opruimen.
• I k kan de keuken en keukenapparatuur schoonmaken.
• I k kan een menulijst of menukaart lezen en gerechten kiezen.
• I k kan een bestelling doen in een restaurant.
• I k kan kleine reparaties in en om het huis op een
veilige manier uitvoeren.
• I k kan schilderwerk in huis doen, zoals muren en
kozijnen schilderen.
• I k kan een lamp vervangen en stekkers en fittingen
monteren.
• I k kan eenvoudig loodgietwerk uitvoeren, zoals
bijvoorbeeld een afvoer ontstoppen en radiatoren
ontluchten.
• I k kan eenvoudig montagewerk doen, zoals bijvoorbeeld iets ophangen aan de muur of een bouwpakket in elkaar zetten.
• I k kan mijn fiets/ bromfiets onderhouden
• I k kan huisdieren en planten te verzorgen.
• I k kan bloemen en planten in huis, op het balkon of
in te tuin verzorgen.
• I k weet hoe ik een / mijn huisdier moet voeden en
verzorgen.
• I k kan de kosten voor verzorging en voeding van een
huisdier berekenen.
• I k herken en benoem planten en dieren die in mijn
omgeving voorkomen.
• I k kan iets vertellen over de leefgewoonten en levensbehoeften van dieren in mijn omgeving
• I k kan mijn eigen geldzaken en administratie beheren.
• I k kan afrekenen met verschillende betaalmiddelen,
zoals contant geld, pinpas en ov-chipkaart.
• I k kan uitleggen hoe internet bankieren werkt.
• I k kan een overzicht maken van mijn inkomsten en
uitgaven, bijvoorbeeld met een kasboekje.
• I k kan budgetteren.
• I k kan uitleggen hoe ik een passende keuze kan
maken voor de aanschaf en de gebruikskosten van
een mobiel.
• I k weet hoe ik mijn eigen identiteitspapieren kan
aanvragen en beheren.
• I k weet welke verzekeringen ik (straks) nodig heb en
hoe die geregeld kunnen worden.
• I k kan belangrijke documenten geordend bewaren
en beheren, zoals bijvoorbeeld portfolio, certificaten,
stage-/arbeidscontract, salarisafrekeningen, verzekeringspolissen, garantiebewijzen.
• I k weet waarom, wanneer en hoe ik een belastin-

gaangifte moet doen.
• Ik weet hoe en bij wie ik ondersteuning kan vragen
voor het beheren van mijn geldzaken en administratie
• Ik kan zelfstandig reizen.
• Ik ken de belangrijkste verkeersregels voor voetgangers, fietsers en brommers/scooters en pas deze
ook toe.
• Ik kan aan iemand de weg vragen en ik kan iemand
de weg wijzen.
• Ik kan me oriënteren met verschillende middelen,
zoals met plattegrond, (digitale) kaart en navigatiesysteem.
• Ik kan een reis met openbaar vervoer (in de eigen
regio) plannen en uitvoeren.
• Ik kan een uitstapje of vakantiereis (buiten de eigen
regio) plannen en voorbereiden.
Domein
Werken
Doel	Ik ontwikkel algemene competenties om
goed te functioneren op de stage-/werkplek.
Streefdoelen en beheersingsdoelen, vanuit de
AKA-competenties:
• Ik kan samenwerken en overleggen.
• Tijdig hulp of raad vragen als er problemen zijn (anderen raadplegen);
• Overleggen over de uitvoering van een gemeenschappelijke taak (anderen raadplegen);
• Duidelijk zeggen wat ik ergens van vind, mijn bedoelingen duidelijk maken (openhartig en oprecht
communiceren);
•M
 ij collegiaal opstellen, een goede werkrelatie opbouwen in het team, het groepsbelang vooropstellen
(aanpassen aan de groep);
•B
 ijdragen aan een goede (team-)sfeer (bevorderen
van de teamgeest);
•P
 ositief reageren op ideeën van anderen, complimenten geven aan collega’s (bijdrage van anderen
waarderen).
• I k kan instructies en procedures opvolgen.
•M
 ondelinge en schriftelijke instructies begrijpen,
accepteren en opvolgen;
•W
 erken volgens voorschriften, protocollen en bedrijfsregels;
•D
 iscipline tonen: op tijd komen, mij aan de planning
houden, ongeplande veranderingen melden
•W
 erken volgens de veiligheidsvoorschriften
• I k kan materialen en middelen op de juiste manier
inzetten.
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• Geschikte materialen en middelen kiezen;
• Materialen en middelen doeltreffend gebruiken
(waarvoor ze bedoeld zijn);
• Materialen en middelen doelmatig gebruiken (niet
onnodig verspillen);
• Goed zorgen voor de beschikbare materialen en middelen: goed onderhouden, netjes opruimen.
• Ik kan plannen en organiseren.
• Duidelijke en concrete doelen stellen;
• Activiteiten plannen en daarbij prioriteiten stellen;
• Tijd indelen en de tijd in de gaten houden;
• Voortgang bewaken, controleren of zaken volgens
plan verlopen.
• Ik kan kwaliteit leveren.
• Werken in het tempo dat nodig is om de afgesproken
productie te halen (productieniveau halen);
• Werken op een manier dat ik aan de afgesproken
kwaliteitseisen kan voldoen (kwaliteitsniveau halen);
• Het werk op een ordelijke manier aanpakken (systematisch werken)
• Ik kan omgaan met verandering en aanpassen.
• Mij aanpassen aan veranderde omstandigheden;
• Nieuwe ideeën accepteren en ervoor open staan;
• Goed blijven functioneren bij onduidelijkheid en
onzekerheid;
• Goed omgaan met verschillen tussen mensen.
• Ik kan met druk en tegenslag omgaan.
• Blijven presteren onder druk (in een stressvolle
omgeving);
• Gevoelens onder controle houden in moeilijke situaties, bij weerstand of tegenslag;
• Constructief omgaan met kritiek;
• Mijn eigen grenzen stellen, daarover praten en aangeven als de grenzen op onredelijke wijze overschreden worden
• Ik kan aandacht en begrip tonen.
• Belangstelling en begrip tonen voor de ideeën,
standpunten of problemen van anderen;
• Aandachtig luisteren en doorvragen als anderen iets
naar voren brengen;
• Me inleven in gevoelens van anderen;
• Anderen steunen wanneer ze het moeilijk hebben;
• Anderen in hun waarde laten, respectvol behandelen;
• Mijn gevoelens, meningen en gedachten tonen en
bespreken;
• Mezelf met mijn sterktes en zwaktes laten zien.
• Ik kan me op de behoeften en verwachtingen van de
klant richten.
• Behoeften en verwachtingen van ‘klanten’ (gasten,
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cliënten) achterhalen;
• Aansluiten bij de behoeften en verwachtingen van
de ‘klant’;
• Nagaan of ‘klanten’ tevreden zijn, klachten serieus
nemen en actie ondernemen.
• Ik kan ethisch en integer handelen.
• Ik kan ethisch handelen (Ik neem de geldende normen en waarden in acht).
• Integer handelen (Ik ben eerlijk en betrouwbaar; ik
respecteer vertrouwelijkheid);
• Verschillen tussen mensen accepteren en respecteren (zoals etnische en culturele verschillen, seksuele
geaardheid, opleidingsniveau, religie).
• Omgevingsverantwoord handelen: ik houd bijvoorbeeld rekening met het milieu.
• Ik kan, samen met mijn coach, bij mij passende
doelen (voor ‘werken’) in mijn IOP opnemen en er
naartoe werken.
• Ik kan vertellen welke algemene en vakspecifieke
beroepscompetenties ik in mijn IOP op wil nemen.
• Ik kan – samen met mijn coach –een plan maken hoe
ik daaraan ga werken.
• Ik kan het plan uitvoeren.
• Ik reflecteer op wat ik doe, kan en wil.
• Ik kan evalueren en mijn plan bijstellen
Domein
Vrije tijd
Doel	Ik leer hoe ik zinvol mijn vrije tijd kan
besteden.
Streefdoelen en beheersingsdoelen:
• Ik kan, samen met mijn coach, bij mij passende
doelen (voor ‘vrije tijd’) in mijn IOP opnemen en er
naartoe werken.
• Ik kan vertellen welke doelen voor vrije tijd ik in mijn
IOP op wil nemen.
• Ik kan – samen met mijn coach – een plan maken
hoe ik aan de doelen ga werken.
• Ik kan het plan uitvoeren.
• Ik reflecteer op wat ik doe, kan en wil.
• Ik kan evalueren en mijn plan bijstellen
• Ik kan activiteiten (helpen) organiseren voor vrijetijdsbesteding met anderen.
• Ik kan een feestje (helpen) organiseren en voorbereiden.
• Ik kan activiteiten bedenken en (helpen) organiseren, zoals bioscoopbezoek, evenement, uitstapje.
• Ik ben in staat om mee te doen aan acties, zoals
bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, goede doelen acties,
buurtacties.
• Ik ontwikkel vaardigheden voor vrijetijdsbesteding

op het gebied van sport en van creatieve expressie.
• Ik ontwikkel op schoolvaardigheden op het gebied
van sport, mede gericht op vrijetijdsbesteding.
• Ik ontwikkel op school vaardigheden op het gebied
van creatieve expressie (beeldend, audiovisueel,
muziek, dans en/of drama), mede gericht op vrijetijdsbesteding.
• Ik weet hoe ik gebruik kan maken van een (openbare) bibliotheek, om boeken, dvd’s of spelletjes te
lenen.
• Ik kan keuzes maken voor vrijetijdsbesteding die bij
mij past en kan praktische zaken daarvoor regelen.
• Ik ken en benoem mijn eigen talenten, interesses en
mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding.
• Ik kan informatie zoeken over mogelijkheden voor
vrijetijdsbesteding bij mij in de buurt, zoals bijvoorbeeld sport- en hobbyclubs, muziek- of dansles.
• Ik maak kennis met clubs of instellingen voor vrijetijdsbesteding.
• Ik kan een passende keuze maken voor een club of
vereniging en kan het lidmaatschap en andere praktische zaken regelen.
• Ik weet hoe en bij wie ik hulp kan vragen voor het
regelen van deze zaken.
• Ik kan veilig omgaan met internet en sociale media.
• Ik weet hoe ik in mijn vrije tijd gebruik kan maken
van ICT, zoals bijvoorbeeld muziek luisteren, filmpje
downloaden of e-mailen.
• Ik kan informatie zoeken met een zoekmachine en
kan daarbij de juiste zoekwoorden gebruiken.
• Ik weet hoe ik op een veilige manier online spelletjes
kan spelen en ken de risico’s van online spelen.
• Ik kan voorbeelden noemen van sociale media en
weet hoe ik ze kan gebruiken.
• Ik ken de risico’s bij sociale media en weet hoe ik
daarmee om kan gaan.
• Ik kan een (persoonlijk) account aanmaken, deze
goed beveiligen en veilig beheren.
Domein
Burgerschap
Doel	Ik leer om actief mee te doen in mijn
leefomgeving en in de samenleving.
Streefdoelen en beheersingsdoelen:
• Ik kan, samen met mijn coach, bij mij passende doelen voor ‘burgerschap’ in mijn IOP opnemen en er
naartoe werken.
• Ik kan vertellen welke doelen voor burgerschap ik in
mijn IOP op wil nemen.
• Ik kan – samen met mijn coach – een plan maken
hoe ik aan de doelen ga werken.

• Ik kan het plan uitvoeren.
• Ik reflecteer op wat ik doe, kan en wil.
• Ik kan evalueren en mijn plan bijstellen
• Ik kan meedoen aan overleg, discussies en inspraak.
• Ik kan bijdragen aan discussies in de klas over actuele onderwerpen.
• Ik kan bijdragen aan werkoverleg, bijvoorbeeld op
interne of externe stage.
• Ik kan bijdragen aan beslissingen die in de leerlingenraad worden genomen.
• Ik kan een stukje of verslag schrijven over zaken die
op school of op stage spelen
• Ik ben in staat om met inzicht te (gaan) stemmen bij
verkiezingen.
• Ik weet dat Nederland een parlementaire democratie
is en kan aangeven wat dat betekent.
• Ik kan (globaal) benoemen wat het parlement doet
en wat de regering doet.
• Ik weet dat er bij verkiezingen in Nederland gestemd
wordt op partijen en kan een aantal partijen opnoemen.
• Ik kan vertellen op welke partij ik zou willen stemmen en waarom
• Ik ben in staat om mijn rechten en plichten als burger in Nederland uit te (gaan) oefenen.
• Ik kan belangrijke grondrechten benoemen en vertellen waarover die gaan; bijvoorbeeld vrijheid van
meningsuiting en vrijheid van godsdienst en levensovertuiging.
• Ik kan plichten van burgers noemen en vertellen
waarover die gaan; bijvoorbeeld de leerplicht, belastingplicht, identificatieplicht en de plicht om regels
(zoals verkeersregels) en wetten na te leven.
• Ik kan omgaan met afspraken en regels in onze
maatschappij.
• Ik kan (globaal / met voorbeelden) aangeven hoe het
recht werkt in Nederland
• Ik ken mijn rechten en plichten als werknemer.
• Ik weet wat een cao is en wat dat (later) betekent
voor mijn arbeidsvoorwaarden.
• Ik weet wat vakbonden zijn en wat ze doen voor
werknemers.
• Ik kan belangrijke documenten rondom werk en
inkomen (stage -/ arbeidsovereenkomst, salarisspecificatie, uitkeringsbericht) lezen en begrijpen.
• Ik ken mijn plichten als werknemer en kom ze na.
• Ik weet bij welke instantie ik me kan melden als ik
geen werk (meer) heb.
• Ik weet op welke uitkering(en) ik eventueel recht heb
en waarom.
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• Ik weet hoe en bij wie ik ondersteuning kan krijgen
bij werk en/of uitkering.
• Ik ben in staat om passende keuzes te maken voor
werk en/of opleiding.
• Ik verzamel informatie over stage-, werk- en/of
opleidingsmogelijkheden in mijn regio.
• Ik maak kennis met bedrijven en/of opleidingen in
mijn regio.
• Ik ken en benoem mijn eigen talenten, interesses en
mogelijkheden voor werk en/of opleiding.
• Ik benoem soort(en) werk en/of opleiding dat past
bij mijn talenten en interesses.
• Ik ben in staat om te kiezen voor werk dat bij mij
past.
• Ik kan werk zoeken en solliciteren, en weet welke
ondersteuning ik daarbij kan krijgen.
• Ik verzamel informatie over stage-, werk- en/of
opleidingsmogelijkheden in mijn regio.
• Ik maak kennis met bedrijven en/of opleidingen in
mijn regio.
• Ik ken en benoem mijn eigen talenten, interesses en
mogelijkheden voor werk en/of opleiding.
• Ik benoem soort(en) werk en/of opleiding dat past
bij mijn talenten en interesses.
• Ik ben in staat om te kiezen voor werk dat bij mij
past.
• Ik ben in staat om als consument/koper keuzes te
maken.
• Ik kan producten vergelijken op prijs, kwaliteit en
duurzaamheid voordat ik iets koop.
• Ik weet wat reclame is en hoe reclame werkt.
• Ik kan berekenen of ik een bepaalde aankoop kan
betalen, binnen mijn budget.
• Ik kan contact met andere mensen maken en onderhouden.
• Ik kan respectvol en verantwoordelijk omgaan met
andere mensen
• Ik kan conflicten en ruzie (helpen) oplossen.
• Ik kan opkomen voor mijn mening, en ik kan andere
meningen respecteren.
• Ik kan verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen
gedrag.
• Ik kan verschillen in normen en waarden tussen
mensen herkennen en kan er respectvol mee omgaan.
• Ik kan mij weren bij discriminatie.
• Ik kan goed omgaan met mijn eigen gevoelens en
wensen.
• Ik kan gevoelens en wensen bij mezelf herkennen en
benoemen.
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• Ik kan mijn gevoelens op een goede manier uiten.
• Ik kan voor mezelf opkomen.
• Ik kan met kritiek omgaan.
• Ik kan initiatief nemen.
• Ik weet wanneer ik hulp nodig heb en hoe ik hulp
kan vragen.
• Ik weet wat een gezonde leefstijl inhoudt.
• Ik kan vertellen wat een gezonde leefstijl inhoudt.
• Ik kan kennis en vaardigheden toepassen om gezond
te leven.
• Ik herken en benoem de risico’s van roken, alcoholen drugsgebruik.
• Ik let op de juiste ergonomische lichaamshouding bij
wat ik doe.
• Ik gebruik zo nodig de juiste beschermende kleding
en middelen.

Bijlage 6	Uitgangspunten voor het
vaststellen van de Loonwaarde

De wetgever heeft acht uitgangspunten opgesteld
met betrekking tot het vaststellen van de loonwaarde.
1: De beoordeling vindt plaats op basis van de feitelijk
uitgevoerde werkzaamheden van de werknemer op
de werkplek;
2: Het vaststellen van de taken en het aandeel (percentage) van het totale takenpakket;
3: Het vaststellen van de normfunctie van een werknemer zonder beperking en het functieloon;
4: Het vaststellen van de normen voor de prestaties
per taak in: - Tempo
- Kwaliteit
- Inzetbaarheid
5: Het vaststellen van de afzonderlijke prestaties van
de betrokkene per taak
6: Het vaststellen van prestaties van de werknemer in
tempo, kwaliteit en inzetbaarheid in vergelijking met
de persoon zonder beperking;
7: Vaststellen van de loonwaarde per taak;
8: Vaststellen van de totale loonwaarde als percentage
van het functieloon.
Het bovenstaande wordt door de wetgever in de volgende formule weergegeven: L = T * K * I * BT
L = loonwaarde
T = tempo in % ten opzichte van de norm
K = kwaliteit in % ten opzichte van de norm
I = inzetbaarheid in % ten opzichte van de norm
BT = bijdrage van de taak aan het totale takenpakket.
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