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25 JAAR LOONWERKONDERWIJS
“De scholen mogen een
actievere rol aannemen”
Dat de Beroeps Praktijk Vormende periode (BPV) een cruciaal onderdeel is van de opleiding Groen, Grond &
Infra, daar zijn alle partijen het over eens. In de praktijk schort het echter erg aan communicatie, waardoor
niet altijd het maximale uit deze stageperiode wordt gehaald.

Ze kreeg een algemene brief van de school, waarin stond dat
deze BOL-leerling zijn stage zou gaan volgen bij haar en haar
man op het bedrijf. Contactgegevens van de stagebegeleider
ontbraken. Nadat de leerling al een tijd bij hen aan het werk
was, belde de docent. Of hij de volgende dag even langs kon
komen. “Dit is de manier waarop veel scholen communiceren”, zegt Merel van Stipdonk van Van Stipdonk Landschapsinrichting BV in Geldrop. Dat kan beter, stelt ze. “Ik hoor tijden
niks van de school en dan wil de docent opeens de dag erna
langskomen. Ik werk parttime, dus ik moet zoiets van tevoren
plannen. Uiteindelijk is alleen onze praktijkbegeleider bij het
gesprek geweest en ik niet. Dat is een gemiste kans.”
Van Stipdonk heeft als achtergrond personeelsmanagement
en werkt bij haar man in het bedrijf. Daarnaast is ze onder andere betrokken bij de commissie Sociale Zaken van CUMELA.
“Personeelszaken is een vak apart. Ik vind het belangrijk dat
iedereen met plezier naar zijn werk gaat. Als mensen plezier
hebben in hun werk, leveren ze ook goed werk. Het kost wat,
maar levert dan ook wat op.”
Dat geldt ook zeker voor stagiairs. Momenteel heeft het
bedrijf twee BOL- en twee BBL-leerlingen lopen. Het bedrijf
kent een grote variatie aan werkzaamheden, van monteur
tot werkvoorbereider en van hovenier tot trekkerchauffeur.
“We zijn daardoor interessant voor stagiairs. Ik heb dan ook
veel te maken met verschillende leerlingen en verschillende
scholen”, vertelt Van Stipdonk.

Het loonwerkonderwijs bestond vorig jaar een kwart
eeuw. In die 25 jaar is er veel veranderd en nog steeds
is er verandering gaande. Het onderwijs probeert daar
continu op aan te sluiten, maar dat is geen eenvoudige
taak. Daarnaast moet ook de moderne werkgever zijn
werknemers blijven opleiden. Reden genoeg dus om
aandacht te besteden aan de toekomst van morgen.
Leren stopt nooit.

62

GRONDIG 4 2017

“Veel scholen doen hun best, maar het schort aan communicatie. Ik snap dat leraren druk zijn en dat probleemgevallen
voorgaan, maar al is het maar even een mailtje of telefoontje
waarin de stagebegeleider zich voorstelt als docent van de
leerling, zodat ik weet bij wie ik kan aankloppen als ik vragen
heb.”

Wet op privacy als obstakel

hankelijk van de communicatie van de praktijkbegeleider en
collega’s over hoe het gaat”, aldus Van Stipdonk. Ze wil daarom een interne handleiding gaan schrijven waarin staat wat
ze verwacht van de school, van de stagebegeleider, van de
leerling en van de praktijkopleider en wat zij van het bedrijf
kunnen verwachten. Daarin staan dan ook de stageopdrachten vermeld.

In de meeste gevallen wordt Van Stipdonk zelf door een leerling benaderd. Er volgt een kennismakingsgesprek, waarin
wordt besproken wat de leerling moet leren, of daar plek voor
is binnen het bedrijf en of de ‘klik’ er is. Daar vormt zich het eerste obstakel voor een goede BPV-periode. De stageopdrachten zijn vaak niet duidelijk. “De meeste leerlingen die bij ons
komen, zijn ouder dan achttien jaar. Voor hen geldt de Wet op
de privacy. Dat betekent dat de school geen inzicht mag geven in de resultaten van de leerling. De stagemap moet vaak
op school blijven en ze vinden dat de leerling zelf verantwoordelijk is voor het behalen van zijn stageopdrachten. Ik ben dus
aangewezen op de informatie die ik van de stagiair krijg. Als
ik ze vraag hoe het staat met zijn stageopdracht, zeggen de
meesten ‘Het komt goed’, maar dan zie ik nog steeds niet hoe
het er echt voor staat. Ik heb er geen grip op.”

Daarnaast heeft de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) sinds kort een nieuwe tool, die
ook voor haar als stok achter de deur werkt: de stagecoach.
Deze stuurt haar een e-mail als reminder voor een voortgangsgesprek met de leerling en geeft tips over een goede
invulling van de BPV-periode.

Dat zorgt in de praktijk voor problemen. Een stagiair die
moet leren om bomen te zagen en dat in april aankondigt,
is te laat. Dan heb je al te maken met de Flora- en faunawet.
Voor het leerbedrijf is het erg belangrijk te weten welke opdrachten er moeten worden gedaan, zodat dat in het juiste
seizoen kan worden ingepland. “Het zou al een stuk beter
zijn wanneer de stagebegeleider in zijn kennismakingsmailtje even vermeldt welke opdrachten wanneer af moeten zijn.
Daarnaast hoef ik geen concrete schoolcijfers van de leerling
te weten, maar ik zou het wel prettig vinden als er een vlaggetje wordt aangehangen. Groen voor goed, oranje voor
middelmatig en rood voor slecht, bijvoorbeeld. Dan weet ik
ook of hij in de ogen van de school hier goed functioneert.”
Dat is zeker belangrijk voor niveau 2-leerlingen, stelt ze.
“We krijgen veel niveau 2-leerlingen, omdat we zijn gecertificeerd voor de Prestatieladder Sociaal Ondernemen. Deze
leerlingen vergen meer begeleiding en ik vind dat de school
daar een grotere rol bij mag spelen. Hun taakvolwassenheid
is gewoon minder dan bij een leerling van niveau 3 of 4.”
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Interne verbetering
Niet alleen de school heeft echter een rol in het verbeteren
van de BPV-periode, ook zijzelf, geeft Van Stipdonk aan. “Het
stagetraject binnen het bedrijf behoeft meer structuur. Hoewel een stagiair aan het eind van de dag altijd vragen aan
onze planner of uitvoerder kan stellen, wil ik meer inzetten
op één-op-ééngesprekken. De praktijkbegeleider doet dit
wel regelmatig, maar van dat gesprek wordt nog niet alles
schriftelijk vastgelegd. Ik werk niet buiten mee, dus ben af-

“We moeten met z’n allen inzetten op een betere BPV-
periode”, zegt ze tot slot. “Als leerbedrijf zitten we nu vooral
in een afwachtende positie. Ik wil het omdraaien. Als ik een
nieuwe stagiair krijg, neem ik voortaan meteen contact op
met de stagebegeleider. Ik vind dat we een actievere rol van
de school mogen verwachten. Die vraagt van alles aan ons,
wij stellen ons bedrijf ter beschikking, maar soms heb ik het
gevoel dat we er erg weinig voor terugkrijgen.”

BPV in theorie
De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft een
BPV-protocol opgesteld waarin de rol van de SBB, de leerling, de school en het
praktijkbedrijf is beschreven. Het protocol is ingedeeld in vier onderdelen: matching en voorbereiding, begeleiding, beoordeling en evaluatie. Zo wordt in het
kader van matching en voorbereiding van de student verwacht dat hij of zij gemotiveerd is en zich goed presenteert aan het leerbedrijf. Wanneer het aankomt
op begeleiding dient de school ervoor te zorgen dat de student en de praktijk
opleider weten wie het aanspreekpunt bij de school is en wanneer die bereikbaar is. Het protocol stelt dat het praktijkbedrijf verantwoordelijk is voor de beoordeling van de student aan het einde van de BPV-periode op basis van de
afspraken in de praktijkovereenkomst. In de evaluatie evalueren de partijen gezamenlijk de BPV-periode en de samenwerking daarin. De SBB beoordeelt aan
de hand daarvan of het bedrijf een ‘duurzaam’ leerbedrijf is en ondersteunt zo
nodig bij het opstellen en uitvoeren van een verbeterplan.
Voor meer informatie:
www.groengrondinfra.nl/bpv-handleiding

GRONDIG 4 2017

63

