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Erwin

In het project Groenstart krijgen de leerlingen van
Tuin, park en landschap, Plantenteelt en Loonwerk les
in heftruck rijden

“Hiervoor zat ik op de praktijkschool in Alkmaar. Nu doe ik de opleiding loonwerk, dit jaar niveau 1, volgend jaar niveau 2. Ik loop nu stage bij een groot
groenvoorzieningsbedrijf maar ik wil meer de agrarische kant op. Mijn doel is
dat ik alleen op een grote kraan kan zitten. Vanmiddag heb ik les met de andere
loonwerkers.”

Habib
“Vorig jaar heb ik geprobeerd om bij een
garage stage te lopen. Dat lukte niet. Nu wil ik
het bij nog een andere garage proberen. Als
dat ook niet lukt, dan wil ik het in de detailhandel proberen. In Afghanistan had ik ook
een winkel, in groenten, maar rekenen is voor
mij een probleem.”
“Ik ben 28 jaar. Het maakt mij niet uit dat ik
een stuk ouder ben dan de andere leerlingen.”

Onderwijs in de Kop van
Noord-Holland binden de strijd aan
tegen schoolverlaters

School bij huis
Het Clusius College in Schagen zocht naar wegen om
kwetsbare leerlingen binnen de boot te houden. Samen
met andere scholen in de regio biedt ze mbo-opleidingen
op niveau 1 en 2 aan voor leerlingen die dicht bij huis
naar school willen.

gen. Dat was het begin van het Startcentrum Schagen speciaal voor leerlingen
van niveau 1.

Stephanie
“Ik heb hier in Schagen twee jaar op het vmbo
gezeten en daarna twee jaar in Haarlem. Ik
doe nu de opleiding Zorg en Welzijn aan de
GSg. Ik loop stage bij de kringloopwinkel Rataplan, maar ik wil eigenlijk stage lopen bij een
kinderdagverblijf of een basisschool. Uiteindelijk wil ik klassenassistent of onderwijzeres
worden. Vanmiddag heb ik vrij, maar normaal
gesproken heb ik nog les op het GSg tot kwart
over drie; knopen naaien, tafel dekken, koken
en strijken. Rekenen is het moeilijkste vak,
maar het is wel belangrijk.”
“Vorige week had ik een gesprek met mijn
coach. Die zei dat ik het goed doe, dat ik een
voorbeeldleerling ben. Ik ben blij met die
coach, want ik zit met mijn familie in mijn
hoofd, mijn ouders zijn ziek. De coach ziet dat
en vraagt me wat er is.”
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Schagen ligt in de kop van Noord-Holland. Steden als Alkmaar, Hoorn en Den
Helder liggen op 30 of 40 kilometer afstand. Leerlingen van niveau 3 en 4 gaan
wel naar Hoorn en Alkmaar. Maar voor
leerlingen van mbo niveau 1 en 2 is dat
te ver. Die willen een opleiding in de
buurt. Zij missen de aansluiting van
vmbo naar mbo en hebben dan geen
startkwalificatie. In eerste instantie
wilde Clusius College vooral de eigen
leerlingen van het vmbo een vervolgopleiding in Schagen aanbieden om zo het
uitvalpercentage terug te dringen, maar
ook om te voorkomen dat leerlingen
door bedrijven ongediplomeerd uit de
school geplukt worden voor werk. Dat
was drie jaar geleden de aanleiding voor

de oprichting van het mbo groen en het
project Groenstart op de vestiging in
Schagen.
Terugdringen uitval
In Schagen volgen leerlingen binnen het
project Groenstart een mbo-opleiding
op niveau 1 of 2. Leerlingen van BOL en
BBL, van de richtingen Tuin, park en
landschap, Plantenteelt en van Loonwerk zitten één ochtend per week bij elkaar in de klas. Dan krijgen zij de algemeen vormende vakken: Nederlands,
ict, Leren, Loopbaan en Burgerschap en
rekenen. ‘s Middags volgen zij het beroepsgerichte gedeelte. Ook daar zitten
gemeenschappelijke onderdelen in,
zoals het veiligheidscertificaat VCA en

het heftruckrijbewijs. De BOL-leerlingen krijgen op de tweede lesdag een beroepsgericht programma. Groot voordeel van deze clustering is dat kleine

groepjes leerlingen toch een opleiding
op maat kunnen volgen. De formule
bleek een succes. Zo succesvol dat ook
andere scholen in Schagen interesse kre-

Maike
“Ik volg de opleiding detailhandel via de praktijkschool en loop
stage bij de Welkoop. Ik krijg daar goede begeleiding, bijvoorbeeld
als ik achter de kassa oefen, is er iemand bij. De stagebegeleidster
van de praktijkschool is ook langs geweest. Ik weet nog niet wat ik
na deze opleiding ga doen. Eerst maar eens één diploma halen.”

Achtervang
Sinds 1 september van dit schooljaar
komen leerlingen van niveau 1 van de
richtingen Groen, Zorg en Welzijn,
Techniek en Economie en Handel op
maandagochtend naar het Clusius College om les te krijgen in de vier avo-vakken. Dat is te danken aan de samenwerking tussen ROC Kop van Noord-Holland, GSg Schagen, de praktijkschool
Schagen en het Clusius College. Want
niet alleen Groen, ook de andere richtingen hebben te maken met kleine groepen leerlingen die een opleiding bij huis
zoeken.
“We draaien nu drie maanden en het
lijkt goed te gaan.” Hans Visser is coördinator van het Startcentrum. Hij zorgt
er bijvoorbeeld voor dat er altijd een
extra docent beschikbaar is, zodat er
geen lesuitval is. Desnoods springt hij
zelf in. “Voor deze leerlingen is structuur het allerbelangrijkste.” De leerlingen van niveau 1 vragen om een speciale
aanpak. Door de kleine groepen - met
zestien deelnemers is de huidige groep
vol - kunnen de scholen die aandacht
bieden. Er is een studieloopbaanbegeleidster die regelmatig een coachingsgevgo 20 23 december 2009
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Stage: leren of lijden?
’s Middags krijgen de leerlingen van het
Startcentrum les in hun eigen vakrich
ting; de leerlingen loonwerk volgen de
lessen met de leerlingen van mbo
niveau 2

Sabine
“Ik ben hier de enige die de
opleiding administratie doet.
Ik loop stage achter de balie
op de praktijkschool, de school
waar ik zelf ook op gezeten
heb. Door een scooterongeluk
kan ik niet lang staan. Bij dit
werk zit je veel aan de computer. Wat ik er leuk aan vind is
dingen netjes maken. Als het
lukt, wil ik verder studeren.
Rekenen is lastig maar in
Nederlands ben ik goed.”

sprek met de leerlingen voert en die de
leerlingen tijdens de stage bezoekt. Zo
nodig komt ook de persoonlijke begeleider van een leerling naar school. Maar
het allerbelangrijkste is de structuur tijdens de lessen. Rekenen en ict-vaardigheden krijgen de leerlingen van docent
Rob Jaspers. Hij geeft les op de praktijkschool en heeft veel ervaring met dit
soort leerlingen. Die ervaringen deelt

hij tijdens de tweewekelijkse bijeenkomsten met zijn collega’s van het Startcentrum.
Werk
“Wij leiden de leerlingen op naar werk”,
zegt Visser. De BBL’ers werken al, de
BOL-leerlingen lopen drie dagen stage.
Het bedrijfsleven denkt mee over de inhoud van de opleiding. “Zij gaven bij-

Myo
“Ik komt uit Birma. Woorden die ik niet ken zoek ik via
internet op in het Engels en dan in mijn woordenboek
Engels-Birmees. Daardoor gaat bij mij alles wat langzamer. Ik volg nu de AKA-opleiding (arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent; red.), maar ik wil graag automonteur
worden.”

voorbeeld aan dat het vak rekenen in het
programma moet zitten.” In de stuurgroep van het Startcentrum zit Prowerk,
een organisatie die zich richt op de arbeidsbemiddeling van werkzoekenden.
Ze adviseert over wet- en regelgeving en
helpt bedrijven om leerlingen goedkoper aan het werk te krijgen. En Visser is
blij met de inzet van Rob Tuin van Aequor voor wat betreft de groene leerlingen. “Hij kent de regio en heeft veel contacten met bedrijven in de kop van
Noord-Holland.” Door de combinatie
van BBL en BOL en door de samenwerking met de bedrijven is het mogelijk
om leerlingen makkelijk aan werk of
een stageplaats te helpen. Zo kon een
BBL-leerling waarvan het bedrijf failliet
ging, doorstromen in de BOL-opleiding
met een stageplek. “Wij bieden dus ook
nog een oplossing in deze tijd van economische crisis.” Maar waar het werkelijk om gaat, is het terugdringen van
schooluitval. p

Hoe bevalt de stage? Vijf jongerenorga-

NNN

nisaties stelden van maart tot novem-

Theo Luijendijk, teamleider groene ruimte, Clusius
College mbo Alkmaar:
“Ik vind het een nogal boude conclusie, maar
wij hebben er minder mee te maken. Bij onze
BBL-opleidingen zitten leerlingen over het algemeen langer bij een werkgever, meestal gedurende de hele schoolperiode. Er zijn weleens
situaties dat het werk iets meer zou kunnen
aansluiten op het onderwijs en omgekeerd,
maar daar praten we dan over. Wij hebben
geen reden tot klagen en ik denk dat de werkelijkheid ook iets genuanceerder ligt.”

ber dit jaar een klachtenlijn open die
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nig begeleiding, saai, irrelevant werk,
discriminatie en seksuele intimidatie
bleken veelvoorkomende klachten vanuit het mbo, hbo en wo. De stroom aan
klachten was aanleiding voor een rapport met aanbevelingen dat werd aangeboden aan de MBO-raad en de HBOraad. Wat zijn de ervaringen van

NNN
Elke Brouns (21 jr.), 4ejaars Interieur & Vormgeving, mbo Citaverde College Heerlen:
“Ik heb net een blokstage achter de rug en
ben goed begeleid door school en het bedrijf,
ik werd behandeld als een collega. Ook mijn
andere stages zijn goed bevallen. Ik moest
weleens de wc poetsen of koffie zetten, maar
dat hoort erbij. Ik hoor af en toe van medeleerlingen dat ze dat de hele dag moeten
doen. Daar kun je zelf veel aan doen. Bij sommige bedrijven is minder werk door de recessie, maar dan kun je in overleg met school een
ander bedrijf proberen te vinden. Maar sommige vinden het allang best, dan moet je ook
niet klagen achteraf. En soms zijn leerlingen
niet gemotiveerd. Ik kan me voorstellen dat
een bedrijf daar niks mee kan. Als je zelf initiatief toont, mag je ook meer doen.”

NNN
Harry Klieverik, stagebegeleider vmbo groen, AOC
Oost, locatie Enschede:
“Op veel stagebedrijven wordt weleens vergeten dat leerlingen er komen om iets te leren. Ze
worden volledig ingezet in het arbeidsproces.
Vooral van vmbo-leerlingen kun je dat niet
verwachten. Docenten hebben vaak onvoldoende tijd om leerlingen goed te begeleiden,
vooral als er probleemleerlingen zijn die meer
zorg en aandacht en dus bezoek vragen. Ik heb
voor zestien leerlingen in totaal veertig uur en
kan elke leerling maar twee keer bezoeken in
een jaar. Maar aan een probleem met een leerling op een bedrijf heb ik laatst al vijf uur besteed. Op zo’n manier werken is frustrerend.”

NNN
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vervolgens roodgloeiend stond. Te wei-

docenten en leerlingen in het groen
onderwijs?

Danielle De la Haije, docent Interieur & Vormgeving, coach en begeleider, mbo 3 en 4, Citaverde College Heerlen:
“We bereiden de stage samen met de leerling
goed voor en slechts in één op de vijftig gevallen loopt het niet lekker. Vaak klikt het dan
niet of ligt de oorzaak in problemen thuis. Met
name bij leerlingen van zestien, zeventien jaar
is het belangrijke dat de doelstellingen voor
alle partijen duidelijk zijn. De verwachtingen
liggen soms erg hoog en zonder gedegen voorbereiding kunnen leerlingen van een koude
kermis thuiskomen. We werken veel met ons
bekende en erkende bedrijven waarvan we
weten wat we kunnen verwachten. Het contact
met zowel student als het bedrijf is vrij intensief waardoor de communicatie helder is.”

NNN
Albert Muller, stagecoördinator vmbo AOC Oost
Twello:
“In de achttien jaar dat ik leerlingen begeleid, zo’n driehonderd per jaar, heb ik vier
keer een klacht over seksuele intimidatie
gehad. Klachten over discriminatie zijn er
niet, maar in het groene onderwijs zitten ook
nauwelijks allochtone leerlingen. Als leerlingen klagen, komt dat doordat de stage vakinhoudelijk tegenvalt. Klachten over gebrekkige begeleiding zijn er zelden of ooit. Onze
school besteedt veel aandacht aan de goede
match tussen leerling en bedrijven en aan de
voorbereiding en begeleiding van de leerling.

De begeleidende docenten hebben zeven uur
per leerling in hun jaartaak.”

NNN
Harriët Pullens, stage-coördinator Hogeschool HAS
Den Bosch:
“Wij hebben weinig problemen, dus herken
me niet in dit rapport. Er kan natuurlijk altijd iets misgaan. We werken met bij ons welbekende bedrijven, bovendien sluiten we een
contract af. We weten dus wat we aan elkaar
hebben. En als zich problemen voordoen, dan
lossen we die op door erover te praten.”

NNN
Henk Bruggink, regio-manager Aequor:
“Het gaat goed als er een overeenkomst is
waarin de doelstellingen van school, bedrijf
en leerling nauw staan omschreven. Als er
een sollicitatiegesprek is geweest, zijn de
verwachtingen meestal duidelijker. Maar in
de praktijk komt het er vaak op neer dat
leerlingen zelf een bedrijf uitzoeken, gewoon maar beginnen, zonder dat er voldoende is overlegd. De docent die meerdere
leerlingen moet begeleiden komt pas in de
loop van het jaar aan alle bezoekjes toe.
Door een gebrekkige communicatie ontstaan vervolgens misverstanden. Bedrijven
klagen soms over een gebrekkige begeleiding vanuit de school. Gelukkig gaat het in
de meeste gevallen goed.”
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