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Toename aandeel stage in groene mbo-opleidingen

Van veel naar meer
Het aandeel van de beroepspraktijkvorming of stage in het groene mbo
groeit maar vertoont veel variatie: per vestiging, per BOL-opleiding en per
niveau. Zowel onderwijskundige als pragmatische overwegingen spelen
daarbij een rol.
Wanneer we er enkele aoc’s en locaties
uitlichten, valt allereerst op dat de wekelijkse stagedag met enkele blokstages
een vertrouwd gegeven is, vooral voor de
studierichtingen die nog in de oude
kwalificatiestructuur zijn ingericht. Op
AOC Terra in Groningen bijvoorbeeld
zijn er voor de bol-leerlingen naast de
dagstage blokstages van twee-drie
weken, in het najaar en het voorjaar. En
alhoewel de stagetijd in Barendrecht
rond de 55 procent ligt, zijn blokstages
op deze Edudelta-locatie moeilijk te organiseren, weet teamleider Arno Versteeg. Reden: de school is te krap behuisd om langere periodes grote groepen leerlingen te herbergen. Hij noemt
als voorbeeld Art of Design, dat drie
dagen school en twee dagen stage heeft.
“Toch bouwen we volgend jaar
voor alle bol-opleidingen
wat meer blokstage van
circa drie weken in. De

bpv-norm

lesdagen op school worden dan wat opgerekt om aan de onderwijstijd te voldoen.”
Sector
Voor de opleiding Dierverzorging op de
scholen weegt bij de bepaling van de
stageduur het aantal beschikbare bedrijven zwaar. Groningen en Breda noemen dit. Op veel scholen is dit een studierichting met veel leerlingen: vindt
daar maar eens voldoende bedrijven
voor. Een praktische reden om de wekelijkse dagstage te handhaven.
Voor sommige studierichtingen zijn de
werkzaamheden die gedurende het jaar
in het bedrijf plaatsvinden bepalend.
Denk aan Veehouderij, Bosbouw en
Groen en recreatie. Stagecoördinator
Rob Bos (AOC Terra) vertelt dat in Groningen Akkerbouw met blokstages is
blijven werken, ook in de CKS. “De enige
verandering is een extra stageblok in de
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De hoeveelheid
beroepspraktijk
vorming op de beroepsopleidende leerweg (bol) van
het mbo is wettelijk bepaald. Volgens de zogenaamde bpv-norm mag
voor een bol-opleiding niet meer
dan 60 procent bpv of stage geprogrammeerd worden van de totale
studieduur en niet minder dan 20
procent. Dat is een flinke marge van
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bijna 40 procent waarbinnen scholen
en studierichtingen kunnen variëren.
Als je uitgaat van de wettelijke 1.600
studie-uren per jaar, kan het aantal
uren bij een leerbedrijf voor een leerling uiteenlopen van circa 320 tot 960
uur. Aan de onderwijscoördinatoren,
roostermakers en teams de taak om
de hoeveelheid en verdeling van de
stages over de studieduur te bepalen
en het jaar in te delen.

winter, wanneer er veel te doen is op de
bedrijven.”
Onderwijscoördinator Frens Schuring
van hetzelfde aoc in Meppel noemt het
een gunstige bijkomstigheid dat spreiding van ‘schooltijd’ mogelijk is. Al ziet
hij ook mogelijke nadelen. “Zo heb je
bepaalde periodes mogelijk vooral meisjes (dierverzorging) en andere periodes
vooral jongens (veehouderij, hoveniers)
op school. Dat is niet altijd goed voor de
balans en de sfeer.” Verder zorgen stageperiodes in het seizoen voor en na de zomervakantie voor een lange periode dat
een leerling de school niet ziet. “Dan
wordt de binding met school minder en
bestaat het gevaar dat een leerling
ermee stopt om te gaan werken.”
Daarom zullen in Meppel zoveel mogelijk leerlingen meerdere kleine stages
doen van enkele weken en worden bij de
langere seizoenstages terugkomdagen
ingebouwd.
Naast het seizoenswerk kan de aard van
de sector en het werk een rol spelen. Groningse leerlingen Milieutoezicht van niveau 4 lopen de eerste twee jaar nauwelijks stage en aan het einde van hun opleiding een half jaar. Dat heeft te maken
met de werkzaamheden bij bedrijven als
ingenieursbureaus. Leerlingen Voeding
in Alkmaar gaan elk jaar tijdens een
ander trimester op een wat langere blokstage. Opleidingsmanager Wim van
Reenen: “Op deze manier houd je rekening met de stagebieder, die zo altijd de
aandacht op één leerling tegelijk kan
richten, die overigens in het derde of
vierde jaar vaak een bedrijfsopdracht
doet. Bijkomend voordeel is dat je hier-

Door een fout van de drukker was
de derde pagina van dit artikel in
editie 5 onleesbaar. Daarom is het
hier nogmaals opgenomen.

mee de tijd en inzet van leerkrachten op
school beter kunt verdelen. Klas 1 echter, een combiklas van niveau 3 en 4,
loopt na de kerst een kennismakingsstage van vijf weken en aan het eind van
het schooljaar een ongeveer even lange
thematische stage.”
Meer
Een algemene tendens bij de mbo-opleidingen is dat de tijd voor de stage toeneemt. Van veel naar nog meer of van
weinig naar meer. Als belangrijkste oorzaak wordt de invoering van de competentiegerichte kwalificatiestructuur
(CKS) genoemd die noopt tot proeves
van bekwaamheid op een leerbedrijf en
tot authentieke situaties in praktijktijd.
In Groningen loopt de stageduur van de
opleidingen in de CKS uiteen. Daarvoor
zijn de teams zelf verantwoordelijk, vertelt Rob Bos. Wel wordt gecontroleerd of
ze binnen de marges van de bpv-norm
(zie kader) blijven. In Breda zijn middels
een project alle stageopdrachten geüniformeerd, passend in CKS-examenregeling, die volgend schooljaar wordt geïntroduceerd. “Beroepscompetenties centraal en een uitbreiding van de
praktijktijd is hier een groeimodel”,
zegt stagecoördinator Wil Schellekens.
In 2009-2010 zal hier combinatie zijn
van dag- en seizoensgerichte blokstages.
Blok
Op de mbo bol-opleidingen van het aoc
in Meppel gaan álle leerlingen volgend
jaar naar 50 procent stage. “Voor sommige richtingen een verdubbeling, maar
veel leerlingen zitten al op 40 procent,

Extra werk in bepaalde seizoenen heeft bij sommige studierichtingen invloed
op de stageperiode en –duur.

die lopen dagstages.” Echter, die dagstages bevallen niet goed, vertelt Schuring.
“De leerlingen komen niet goed in beeld
bij het bedrijf. Voor een betere binding
tussen leerling en bedrijf en voor een
vollediger beeld van een bedrijf is een
stage van een langere periode te prefereren. Dan kun je de leerdoelen en de bedrijfsdoelen ook beter afstemmen.”

De grootste verandering in Meppel is
een ander onderwijsmodel met zes perioden van zes-zeven weken, waarvan drie
weken les en drie blok-bpv. Het huidige
model is drie lesperioden, met voor veel
groepen een dagstage, plus één stageperiode. Voornaamste reden van deze verandering is de CKS. Een tweede reden
die hierbij aansluit is dat er meer op
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maat gewerkt kan worden en de pvb kan
plaatsvinden in een seizoen waarin er
wérk is in de sector. Een derde - Schuring: ‘wat platvoerse’ - reden voor meer
stage is dat het urenaanbod voor sommige studierichtingen met zeer weinig
leerlingen op het randje is. “Voor Boomteelt (tien leerlingen) en Land, water en
milieu heb je als school minder middelen en mensen die je kunt inzetten. Dat
kun je oplossen met goede stageopdrachten en stagetijd.” Ook Wim van
Reenen van Clusius College Alkmaar
zegt: “Voor bekostiging van kleine opleidingen in de CKS is meer stage een oplossing.”
De verschillen in de hoeveelheid stage
komen in eerste instantie voort uit onderwijskundige keuzes, vertelt Van Reenen. Niveau 2 is een praktische opleiding, met daarom een maximale hoeveelheid stage: drie dagen per week.
“Een apart hoofdstuk, omdat het een intensievere begeleiding vraagt waarvoor
je gericht bedrijven moet zoeken.” Voor
niveau 3 en 4 leerlingen varieert het per
studierichting. Door de bank genomen
zijn er in de onderbouw dagstages van
één of twee dagen per week. Later in de
opleiding volgen blokstages. “We stimuleren leerlingen van niveau 3 en 4 om
minimaal een keer stage te lopen in het
buitenland, wat vaak een langere stageperiode betekent.” Van Reenen noemt
de stage vrij sturend in de organisatie
van het Clusius College. Het stagemodel
is hier echter nog niet aangepast aan de
CKS. “Dat is van later orde.” p

De wekelijkse dagstage is bij Dierverzorging een ‘must’
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Ervaringen van collega’s. Wat moet je daar nu mee?
Inspiratie haal ik vooral uit mijn eigen onderwijspraktijk.
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