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Algemene informatie praktijkonderwijs 
 
Het praktijkonderwijs is in Nederland een van de vijf 
vormen van voortgezet onderwijs. 
Er zijn in Nederland 174 scholen voor praktijkonderwijs 
(PrO), met in totaal ongeveer 29.500 leerlingen. Het 
praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie het 
behalen van een diploma in een van de leerwegen van 
het vmbo te hoog gegrepen is. Voorheen waren dat de 
scholen voor vso-mlk (voortgezet speciaal onderwijs voor 
moeilijk lerende kinderen). 
Een deel van onze schoolverlaters stroomt door of haalt 
binnen het praktijkonderwijs het diploma ‘entree opleiding 
van het mbo’.  
Voor het praktijkonderwijs geldt een leeftijdsgrens van 18 
jaar. 
Het praktijkonderwijs is voor leerlingen van wie na 
onderzoek is gebleken dat zij recht hebben op deze vorm 
van voortgezet onderwijs. Het onderzoek richt zich op de 
intelligentie en er wordt een didactisch onderzoek 
afgenomen. Het IQ van de praktijkschoolleerling ligt 
tussen 55 en maximaal 75-80.  
Uit een didactisch onderzoek van de leerling moet blijken 
dat hij of zij een leerachterstand heeft van ten minste drie 
jaar, gemeten vanaf groep 8 in het basisonderwijs.  
Tijdens het vijf jaar durende praktijkonderwijs wordt de 
leerling via stages, theorie- en praktijkvakken toegeleid 
naar arbeid of naar arbeid en aanvullende scholing. 
Praktijkonderwijs is er, naast het toeleiden naar arbeid, 
ook op gericht de leerlingen competenties te laten 
ontwikkelen die zij na de school nodig hebben op het 



gebied van onder andere wonen, burgerschap en 
vrijetijdsbesteding. 
 

 
 

Het belang van stage in het onderwijsprogramma 
 
Stage is een zeer belangrijk onderdeel van ons 
onderwijsaanbod. 
Praktijkervaring stelt de leerling in staat een bewuste 
keuze te maken en zich in een bepaalde richting verder te 
ontwikkelen. 
In principe gaat elke leerling vanaf 15 jaar stage lopen en 
wordt dan begeleid door zijn advisor.  
De advisor zal u bij het eerste bezoek meer 
leerlinggerichte informatie geven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fasen in de stage 
 

1. Loopbaanoriëntatie en beroepskeuze. In deze fase 
doorlopen de leerlingen een intern en extern VOS 
(Voorbereiding Op Stage) traject, gericht op het 
aanleren van algemene werknemersvaardigheden. 
Schaduwdagen (een dag meelopen) en  
passiestages (oriënterende stages) vinden ook 
plaats in deze fase. 
 

2. Inrichting en uitvoering maatwerktraject. De 
leerlingen gaan een leerroute uitstippelen die past 
bij hun loopbaan- en uitstroomperspectief. 
Afhankelijk van de leeftijd hoort bij deze leerroute 
een beroepsvoorbereidende stage van 1, 2 of 3 
dagen. Hierin kunnen ze hun vaardigheden laten 
zien en verder ontwikkelen. 
 
De leerlingen die aan onze school een niveau 1 
entreeopleiding volgen, lopen 2 dagen stage die in 
totaal 400 klokuren omvat. 
 

3. Plaatsing op de arbeidsmarkt. Het laatste 
schooljaar staat in het teken van het zoeken naar 
een baan. De stage in het laatste jaar noemen we 
daarom een plaatsingsstage. Werken met een 
arbeidsovereenkomst is mogelijk als de leerling nog 
op school zit. We noemen dat een duaal traject. De 
stage-overeenkomst maakt dan plaats voor een 
werk-leerovereenkomst. In overleg kan de leerling 
dan zelfs 4 dagen in de praktijk meedraaien. 
 



4. Duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt. De 
leerlingen stromen na het doorlopen van het Futura 
College uit naar: regulier werk in de horeca, 
facilitaire dienstverlening, detail, logistiek, groen, 
metaal of hout (al dan niet met ondersteuning en 
subsidies) eventueel gecombineerd met een BBL 
opleiding, voortgezette scholing in de vorm van een 
BOL opleiding, beschut werk of dagbesteding. 
Nadat de leerlingen de school hebben verlaten, 
houdt de school nog 2 jaar ‘de vinger aan de pols’. 
 
 

Aard van het werk 
 
Het werk dat verricht wordt door onze leerlingen kan 
omschreven worden als: 
-assisterend 
-overzichtelijk 
-laaggeschoold 
-routinematig 
-niet complex. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Doelen van stage 
 
-oriëntatie op de arbeidsrichting 
-ontdekken van de arbeidsmogelijkheden  
-werkervaring opdoen 
-bevorderen van de sociale redzaamheid 
-werkhouding; op tijd leren komen, werk zien liggen 
-inzicht; juiste werkvolgorde 
-zelfstandigheid; zelfstandig leren reizen 
-doorzettingsvermogen; een werkdag leren volhouden 
-ontwikkelen van goede algemene werknemers-
vaardigheden en vakspecifieke vaardigheden 
-bevorderen van een soepele overgang van schoolsituatie 
naar de arbeidssituatie 
 
 
 
 
 
 



 
 

Begeleiding 
 
Het is belangrijk dat onze leerlingen een persoonlijke 
begeleiding krijgen in het werk. Het begeleiden omvat 
stimulerend optreden t.a.v. tempo, zelfstandigheid, 
verantwoordelijkheidsbesef, presentatie, nauwkeurigheid, 
doorzettingsvermogen, omgaan met kritiek, omgaan met 
collega’s, klanten etc. om eerder genoemde doelen te 
kunnen bereiken. 

 
 

Wat mag uw bedrijf van school verwachten? 
 
De school voorziet uw bedrijf van relevante informatie over 
de leerling. 
Tussen school en uw bedrijf vindt regelmatig overleg 
plaats over het functioneren van de leerling. 
De bezoekfrequentie wordt in onderling overleg 
afgesproken, maar bedraagt tenminste 4 x per schooljaar. 
Naar gelang de noodzaak kan de begeleidingsbehoefte 
worden aangepast. 
Wanneer de stage wordt omgezet naar een betaalde 
baan, kunt u gebruik maken van onze nazorg. 



Wat verwacht de school van uw bedrijf? 
 
De school verwacht dat: 
-onze leerling onder de hoede komt van een vaste 
praktijkopleider waarop hij / zij terug kan vallen 
-onze leerling zoveel mogelijk ervaring mag opdoen 
binnen uw bedrijf, rekening houdend met de 
veiligheidsvoorschriften 
-uw bedrijf de veiligheidsmaatregelen in acht neemt en de 
leerling hiervan op de hoogte stelt 
-de leerling niet overvraagd wordt en dat er rekening wordt 
gehouden met zijn / haar specifieke eigenheid 
-de leerdoelen in overleg helder worden geformuleerd 
-u zo spoedig mogelijk contact opneemt met de advisor bij 
verzuim 
-u drie maal  per schooljaar een beoordeling invult. 
 
 
Wat mag wel en wat mag niet op stage? 
 
Leerlingen die in het tweede jaar zitten (14 jarigen) krijgen 
groepsgewijs onder begeleiding van een personeelslid 
van school gedurende het gehele schooljaar; een aantal 
uren per week arbeidstraining. Aanvankelijk in school en 
later extern bij verschillende bedrijven. 
 
Een leerling mag volgens de wet vanaf 14 jaar stage 
lopen, mits er een stage-overeenkomst is opgesteld. 
Daarom beginnen we op school pas met een externe 
Voorbereiding Op Stage als de leerling 14 jaar geworden 
is. 
 



Na het afsluiten van VOS met een positief advies, gaan de 
leerlingen een oriënterende stage lopen. Veel leerlingen 
staan dan te popelen om aan de slag te gaan. In hun 
enthousiasme moeten ze regelmatig tegen zichzelf 
beschermd worden. 
Zo mag voor 14 en 15 jarigen de stagedag niet langer zijn 
dan 7 uur. Bovendien mogen een heleboel 
werkzaamheden nog niet worden uitgevoerd. 
Het werken met machines en werk waar persoonlijke 
beschermingsmiddelen aan te pas komen is verboden! 
 

 
 
Voorbeelden: 
-werken met een broodzaagmachine: 16 jaar 
-werken achter de kassa: 16 jaar 
-werken achter de bar: 18 jaar 
Niet alleen moet er rekening gehouden worden met 
leeftijdsgrenzen, maar ook met eventuele beperkingen van 
de leerling (o.a. ontwikkeling, begrip, ervaring).  
Daarom is het belangrijk dat de stagebegeleider en de 
praktijkopleider elkaar en de stagiair(e) hierover 
informeren bij het eerste stagebezoek. 
De stagebegeleider informeert de praktijkopleider dan ook 
over de door de leerling beheerste machinevaardigheden. 

 
 



Veiligheid  
 
In de stage-overeenkomst staat over veiligheid: 
Artikel 4 
1. De stagegever draagt er zorg voor dat de werkplek en 

-situatie van de stagiair(e) voldoet aan de geldende 
(Arbo-)wet- en regelgeving.   

2. De stagiair(e) neemt in het belang van orde, veiligheid 
en gezondheid de door de stagegever gegeven 
gedragsregels en aanwijzingen in acht. 

3. De stagiair(e) is verplicht tot geheimhouding van 
hetgeen hem/haar gedurende zijn / haar stageperiode 
ter kennis is gekomen en waarvan hij / zij weet of 
redelijkerwijs behoort te weten dat het van 
vertrouwelijke aard is. De stagiair(e) dient verslagen 
door de stagegever te laten lezen.  

In de toelichting bij punt 1. en 2. van art. 4.wordt verwezen 
naar een belangrijke informatiebron: 
BasisInspectieModule “Stage”, leerlingen beneden de 18 
jaar, Inspectie SZW. 
 
Daarin staat ook het volgende: 
Wanneer er in een bedrijf of instelling jongeren beneden 
de 18 jaar werkzaam zijn dan moet de stagegever, 
voorafgaand aan het werk, in zijn Risico Inventarisatie & 
Evaluatie aandacht besteden aan de punten die genoemd 
staan in artikel 1.36 van het Arbobesluit. 
Op basis daarvan kan de werkgever vaststellen of er 
specifieke gevaren voor jongeren aanwezig zijn, welke 
maatregelen hij zonodig moet treffen en of de 
stagewerkzaamheden voor die leeftijdscategorie ook zijn 
toegestaan. 



Wanneer de praktijkleerling nog geen 16 jaar is, moet de 
stagegever de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de 
leerling inlichten over eventuele arbeidsrisico’s en de 
maatregelen die genomen zijn om deze risico’s te 
voorkomen of te beperken. 
Met andere woorden ook een zzp’er moet een Risico 
Inventarisatie & Evaluatie maken. Voor meer informatie 
zie: www.rie.nl  
 

 
 
 

Start Werk & Blijf veilig 
 
Om veiligheidsbewustwording en -gedrag van onze 
leerlingen te vergroten, krijgen alle leerlingen in het 4e jaar 
SWB aangeboden. Hiermee voldoen de leerlingen aan de 
regelgeving van de Inspectie SZW (voorheen de 
Arbeidsinspectie), dat er zonder VCA gewerkt kan en mag 
worden, mits iedereen voldoet aan artikel 8 en 10 van de 
Arbowet: Instructie geven (aantoonbaar) op het niveau 
van de kandidaat en datgene wat nodig is in die 
werksituatie.  
www.startwerkblijfveilig.nl  



 
 
 
Stage overeenkomst c.q. werk-leer overeenkomst 
 
Wanneer uw bedrijf onze leerling een stageplaats 
aanbiedt, wordt er een stage overeenkomst  opgesteld. 
Als u een arbeidsovereenkomst aanbiedt, wordt er een 
werk-leerovereenkomst opgesteld. 
Hierin staan de gegevens van de leerling, het leerbedrijf 
en de school vermeld. 
Verder de duur van de stageperiode, het aantal dagen per 
week, welke dagen, de werktijden, de leerdoelen en als 
aanvulling het vakantierooster van het schooljaar. 
Na ondertekening door school, het leerbedrijf, de leerling 
en zijn / haar ouder(s) / verzorger(s) is de overeenkomst  
rechtsgeldig en is de leerling ook tijdens zijn / haar stage 
verzekerd tegen wettelijk aansprakelijkheid en ongevallen.  
 
Stage & verzekeringen 
 
De ouder(s) / verzorger(s) moeten zorgen voor een 
ziektekosten- en een aansprakelijkheidsverzekering voor 
particulieren. 
 



De school zorgt ervoor dat de leerling ook gedurende de 
stage verzekerd is. Ze heeft een verzekeringspakket 
afgesloten bestaande uit een ongevallenverzekering en 
een aansprakelijkheidsverzekering. 
Om verzekerd te zijn tijdens stage is een 
stageovereenkomst vereist! 
 
Er staan veel kleine lettertjes in de polis. De verzekering 
van school moet gezien worden als een ‘vangnetje’. Ze 
treedt pas in werking als de bedrijfsverzekering van het 
stagebedrijf hier niet in voorziet. 
In de stageovereenkomst staat over verzekeringen het 
volgende te lezen: 
 
 
Artikel 10 
De school heeft via Verus een ongevallenverzekering afgesloten die 
ook op de stagiair(e) gedurende diens feitelijke stagewerkzaamheden 
van toepassing is.  
 
Artikel 11 
De school vrijwaart de stagegever tegen eventuele aanspraken van 
derden. 
Op grond van artikel 6:170 BW wegens aansprakelijkheid van de 
stagiair tijdens de 
uitoefening van de stagewerkzaamheden voor de stagegever. 
De school vergoedt materiële schade van het stageverlenende bedrijf 
tot een maximum van  
€100.000,00, indien en voor zover de stagiair hiervoor wettelijk 
aansprakelijk is op grond van artikel 6:162 BW, mits deze 
aansprakelijkheid voortvloeit uit de overeengekomen werkzaamheden 
en niet op enigerlei wijze anders is verzekerd. 
Deze vrijwaring en aansprakelijkheid geldt uitsluitend indien en voor 
zover de aansprakelijkheidsverzekering van de school daarvoor 
dekking biedt.  
 



Schade direct melden  
Verzekeraars dienen zo spoedig mogelijk op de hoogte te 
worden gebracht van schade. Het gaat om gebeurtenissen 
waarvan men redelijkerwijs verwacht dat deze tot een 
verzekeringsaanspraak kunnen leiden.                                            
Aanspreekpunt in school voor schade tijdens stage is 
Harry Pieters, h.pieters@futuracollege.nl  

Melding arbeidsongevallen 
De Arbowet verplicht werkgevers, maar ook stagegevers, 
om arbeidsongevallen die hebben geleid tot een 
ziekenhuisopname, blijvend letsel of de dood, direct aan 
de Inspectie SZW te melden: 0800-5151. 
Onder ziekenhuisopname wordt verstaan dat een 
slachtoffer in een ziekenhuis wordt opgenomen (ook 
dagopname). Een poliklinische behandeling valt hier niet 
onder. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vergoeding 
 
Een stagiair(e) ontvangt in principe geen vergoeding. Een 
eventuele vergoeding in geld of in natura, zoals 
werkkleding of gereedschap, laten wij ter beoordeling over 
aan de stagegever. Een beloning heeft vaak wel een 
positieve uitwerking op de motivatie van de leerling. 
Is er sprake van een werk-leerovereenkomst dan vindt 
uiteraard loonbetaling plaats. 
 
 
Evaluatie 
 
Bij het beëindigen van de stage c.q. werk-
leerovereenkomst stellen wij u graag enkele vragen, zodat 
de school adequaat kan inspelen op uw wensen  / 
aanbevelingen.  



 
 
Nazorg 
 
Als u van plan bent om een (oud)leerling van het Futura 
College in dienst te nemen dan kunt u , indien nodig, een 
beroep doen op ondersteuning van school. 
Wij denken dan mee over het vervolg. 
Dit vergt een goede samenwerking met de regionale 
arbeidsmarkt, het UWV en met gemeentelijke instanties. 
 
 
Verklaring scholingsbelemmeringen (no-risk polis) 
 
Het is voor leerlingen in het praktijkonderwijs mogelijk om 
bij de afdeling Sociaal Medische Zaken van het UWV een 
verklaring scholingsbelemmeringen (no-risk polis) aan te 
vragen. 
De verklaring is bestemd voor jongeren die feitelijk de 
arbeidsmarkt gaan betreden en die belemmeringen 
hebben ervaren bij het volgen van onderwijs.  
Voor de werkgever die een arbeidsovereenkomst van 
minstens 6 maanden biedt, wordt dan voor de eerste 5 



jaar van het dienstverband een niet te verwaarlozen 
financieel risico afgedekt. 
De verklaring biedt de werkgever van de jongere namelijk 
de mogelijkheid om gedurende de eerste 5 jaar van het 
dienstverband een compensatie te krijgen voor de 
loondoorbetaling bij ziekte in de vorm van ziekengeld 
(artikel 29b Ziektewet).  
Naast het beroep op ziekengeld kan deze verklaring door 
de werkgever ook worden gebruikt voor het aanvragen 
van premiekorting als tegemoetkoming in de loonkosten. 
Deze korting op de premies voor werknemers-
verzekeringen is afhankelijk van de omvang van de 
betrekking en bedraagt maximaal € 3.500,- per jongere 
werknemer van minimaal 18 en maximaal 26 jaar oud. Dit 
is maximaal 2 jaar mogelijk. De premiekorting past de 
werkgever toe in de loonaangifte. 
www.ondernemersplein.nl/subsidie/premiekorting  
Omdat de looptijd van deze verklaring ingaat op de datum 
van de beschikking, wordt de no-risk polis pas in het 
laatste schooljaar aangevraagd. 
 
De verklaring scholingsbelemmeringen (no-risk) is 
bestemd voor die jongere waarvan verwacht wordt dat 
hij / zij 100% wettelijk minimumloon kan verdienen.   
 
 
Beoordeling arbeidsvermogen 
 
Voor een aantal leerlingen in het praktijkonderwijs is het 
niet gemakkelijk om na het verlaten van de school werk te 
vinden in het vrije bedrijf en is de verwachting dat ze 
zonder verdere ondersteuning niet in staat zijn het 



wettelijk minimumloon te gaan verdienen. Dat kan komen 
door ziekte of belemmering of dat er continue een 
bepaalde mate van begeleiding nodig is. 
Om te beoordelen of de leerling in staat is het wettelijk 
minimumloon te verdienen, voert het UWV vanaf  
01-07-2015 de Beoordeling arbeidsvermogen uit.  
Als de leerling niet in staat is het wettelijk minimum loon te 
verdienen, wordt bekeken of de leerling een Indicatie 
banenafspraak kan krijgen en opgenomen kan worden in 
het doelgroepregister.  
Opname in het doelgroepregister is nodig om in 
aanmerking te komen voor een van de extra banen die 
speciaal voor deze doelgroep door overheid en werk-
gevers gecreëerd worden.  
Als de leerling met een Indicatie banenafspraak aan het 
werk gaat, dan heeft de werkgever recht op een 
mobiliteitsbonus en geldt er een no-riskpolis als de leerling 
ziek wordt. Het UWV betaalt dan een groot deel van de 
ziektekosten. 
Ook ondersteuning in de vorm van loonkostensubsidie en 
begeleiding door een jobcoach zijn dan mogelijk. 
 
Als blijkt dat de leerling geen arbeidsvermogen heeft, dan 
bekijkt het UWV of een Wajong-uitkering op zijn plaats is. 
Dat alles gebeurt in één beoordeling. 
 
Een beoordeling arbeidsvermogen kan worden 
aangevraagd vanaf 17,5 jaar. De leerling en de ouder(s) / 
verzorger(s) worden hier door het Bureau stage & arbeid 
van school op gewezen. De aanvraag wordt door school 
onderbouwd met bijvoorbeeld stageverslagen en 
rapportages. Zie: www.samenvoordeklant.nl  



 

 
 
De rol van de gemeente 
 
Vanaf 01-01-2015 ligt de uitvoering van de Participatiewet 
bij de gemeenten. 
Wanneer er sprake is van arbeidsvermogen, zijn de 
gemeenten verantwoordelijk voor de begeleiding naar 
werk. De aanpak hiervan kan per gemeente verschillen. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan loonkostensubsidie, 
coaching, beschut werk. 
Daarom willen de gemeenten onze schoolverlaters ‘op de 
radar hebben’ en worden de leerlingen met een 
overdrachtsdossier bij de gemeenten aangemeld. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Vragen? 
 
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de 
stagecoördinator van school: 
Harry Pieters 
Abeellaan 2 
3442 JB Woerden      
Tel.nr. 0348 – 457320 
h.pieters@futuracollege.nl 
 


