
De kracht van
praktijkonderwijs
En wat ú daaraan kunt bijdragen
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PRAKTIJKONDERWIJS

LEERLINGEN MET ARBEIDSPOTENTIEEL

29.000
leerlingen

175
scholen

Praktijkonderwijs biedt voortgezet onderwijs aan leerlingen die het beste leren in de praktijk. Het gaat om 

leerlingen in een kwetsbare positie onder meer vanwege hun veelal beperkte cognitieve capaciteiten in 

een steeds complexer wordende maatschappij. Daarbij komen deze jongeren vaker dan andere jongeren 

uit gezinnen met een zwakke sociaaleconomische status waar verschillende problemen kunnen spelen. 

Het praktijkonderwijs heeft als opdracht om deze leerlingen te stimuleren en te ondersteunen hun 

talenten maximaal te ontwikkelen, door aan te sluiten bij hun mogelijkheden en passies. Dat biedt hen 

het meeste perspectief op zo zelfstandig mogelijk meedoen in de samenleving. Het praktijkonderwijs wil 

daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving: een samenleving die elk mens 

kansen biedt. 

Met de juiste begeleiding is het merendeel van deze praktisch opgeleide jongeren prima in staat om 

in een reguliere werkomgeving te leren en te werken. Het betreft dan eenvoudige werkzaamheden in 

bijvoorbeeld de schoonmaak of de logistiek. Ook zijn deze jongeren vaak goed in staat om hoogopgeleide 

krachten, bijvoorbeeld in de zorg of in de techniek, te ondersteunen. Het praktijkonderwijs gelooft in de 

mogelijkheden van deze jongeren, maar is niet blind voor hun beperkingen. Vanwege hun cognitieve 

beperkingen kunnen deze leerlingen moeite hebben met het uitvoeren van bepaalde taken, alsmede 

met de sociale omgang, en daar soms in meer of mindere mate ondersteuning bij nodig hebben. Het 

praktijkonderwijs stelt zichzelf tot doel deze jongeren zo goed mogelijk voor te bereiden op betaald werk, 

en hen toe te leiden naar een passende werkplek. Daarbij is de inzet van scholen niet alleen gericht op 

het vinden van werk, maar ook op het behoud ervan. Werkbehoud is immers van groot belang om zo 

zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in onze samenleving. Behalve naar het perspectief op werk, 

gaat de aandacht binnen het praktijkonderwijs uit naar het zelfstandig functioneren in andere domeinen, 

zoals wonen, leren, vrije tijd en burgerschap. 

“Het is de kunst te ontdekken wat de talenten van onze leer-

lingen zijn, deze verder te ontwikkelen en als uitgangspunt te 

nemen om de problemen waarmee ze geconfronteerd worden 

te overwinnen.”  Directeur pro-school
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Koen (17)
Koen z’n stagebedrijf (een akkerbouwer bij hem in de buurt) wil hem voor geen goud 

missen. “Het is een vrolijke jongen, die van aanpakken weet en zeer nauwkeurig werkt… En 

natuurlijk, hij is nog jong en moet zeker nog veel leren. Maar zijn basishouding is super.” Ook 

Koen zelf is heel enthousiast. Hij voelt zich er thuis en op zijn gemak; hij krijgt het ver-

trouwen en de aandacht van zijn baas en kan er zichzelf zijn. Binnenkort legt Koen voor 

zijn entreeopleiding die hij op zijn school voor praktijkonderwijs volgt hier zijn proeve 

van bekwaamheid af.

“Zo’n goeie vent
laat ik toch
niet  gaan!” 

EIGEN KRACHT

OOG VOOR ANDERE JONGEREN
IN EEN KWETSBARE POSITIE

UITDAGINGEN VAN DEZE TIJD

Op zoek gaan naar de eigen kracht van leerlingen, en deze verder ontwikkelen. Dat is de essentie van 

wat we binnen het praktijkonderwijs doen. Het is niet eenvoudig, maar wanneer we de succesverhalen 

onderzoeken op ‘wat werkt’, horen we daar vaak dezelfde elementen in terug. Zo blijken meer radicale 

vormen van maatwerk, waarin we doen wat nodig is om leerlingen écht perspectief te bieden, vaak een 

sleutel tot succes. We denken dan aan individuele leerroutes waarbij we durven afwijken van ‘hoe het 

eigenlijk hoort’. Ook denken we aan het kwalificeren op maat, middels onder meer praktijkverklaringen, 

branchecertifcaten of het entreediploma. Verder zien we dat leerlingen echt geholpen zijn met zo 

levensecht mogelijk onderwijs: leerlingen leren meer buiten de school dan binnen. Het leren gaat dan 

veel natuurlijker en leerlingen raken meer gemotiveerd. Levensecht leren beperken we niet tot de stages. 

Enthousiast zijn we over de ervaringen met praktijklessen die binnen bedrijven verzorgd worden. Ook 

blijkt telkens weer hoezeer een holistische visie en aanpak nodig is om voor deze leerlingen echt het 

verschil te maken: aandacht voor wat er speelt in het leven van deze jongeren, en brede vorming met veel 

aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Een ander werkzaam bestanddeel 

van onze aanpakken is het versterken van de netwerken rondom de jongeren. Samenwerking met 

ouders, bedrijven, mbo-opleidingen, gemeenten en aanbieders van jeugdzorg kan veel uitmaken.

Diverse pro-scholen ondersteunen ook andere jongeren in een kwetsbare positie bij het vinden en 

behouden van werk, onder wie leerlingen zonder startkwalificatie die uitstromen uit het vso, vmbo-

bb, entree en mbo, dan wel van jongeren die al zonder startkwalificatie thuis op de bank zitten. De 

ondersteuning kan diverse vormen aannemen: het inzetten van het werkgeversnetwerk van de school, 

persoonlijke begeleiding, opleiding (bijvoorbeeld gericht op werknemersvaardigheden) en kan kort- of 

langdurend zijn. Deze ondersteuning vanuit het praktijkonderwijs maakt vaak onderdeel uit van een 

gezamenlijke aanpak van partijen, waarin krachten gebundeld worden in passende arrangementen, 

maatwerktrajecten voor individuen of subgroepen.

Het praktijkonderwijs zal zich de komende jaren blijven inzetten op het versterken van ‘wat werkt’ 

om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op en toe te leiden naar een volwaardige plek 

in de maatschappij: nieuwe vormen van maatwerk, meer levensecht leren en het verbeteren van de 

samenwerking met betrokken partijen. Dat is hard nodig want de wereld wordt er voor onze leerlingen 

niet eenvoudiger op en passende ondersteuning daarbij is niet vanzelfsprekend, gelet op de problemen in 

de jeugdzorg en in de uitvoering van de Participatiewet. Onder invloed van de toenemende flexibilisering 

van de arbeidsmarkt zien we tevens dat onze oud-leerlingen vaker dan in het verleden op zoek moeten 

naar een nieuwe baan. Problemen in de privé-situatie kunnen daar mede debet aan zien. Graag willen we 

oud-leerlingen blijven ondersteunen om aan het werk te blijven. 

Verder groeien onze zorgen over de samenwerking met het mbo. Waar een deel van onze leerlingen erbij 

gebaat is om met ondersteuning direct aan het werk te gaan, is voor andere leerlingen het volgen van een 

mbo-opleiding een kansrijk perspectief. Jaarlijks stroomt circa 40-45 procent van al onze leerlingen door 

naar een mbo-opleiding. Op verschillende plekken in het land staat de samenwerking met het mbo echter 

onder druk. Zo is er een groeiend aantal mbo-instellingen dat niet meer mee wil werken aan de entree-

opleiding binnen het pro of daar hoge kosten voor in rekening brengt.

En terwijl pro-scholen zich met hart en ziel inzetten voor het toekomstperspectief van onze leerlingen, 

vinden er discussies plaats over de financiering van het praktijkonderwijs, wat het bestaansrecht van het 

praktijkonderwijs raakt.

Sven (16)
Sven groeit op in een gesloten gemeenschap. Vader heeft een eigen 

bedrijfje in campers en caravans. Voor de jongen en zijn vader was het 

altijd al duidelijk dat hij bij zijn vader ging werken. Het was een jongen 

met ‘moeilijk’ gedrag totdat de school de knop omzette. De school ging 

die wens en de logische loop van zijn leven erkennen en als uitgangspunt 

nemen. De jongen mocht al eerder dan gebruikelijk een dagje stage gaan 

lopen bij zijn vader. Die erkenning resulteerde in een totaal andere leerling, 

die vervolgens ook bereid was om de theorie die hij nodig had om het werk 

van zijn vader later over te kunnen nemen, zich eigen te maken.
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HET PRAKTIJKONDERWIJS
HEEFT UW HULP NODIG

In deze notitie vertellen we hoe u ons kunt helpen om de leerlingen en oud-leerlingen uit het 

praktijkonderwijs een goed perspectief te (blijven) bieden. Dat is immers waar het ons allemaal om te 

doen is: een samenleving waarin ook deze jongeren volwaardig participeren. Onze belangrijkste punten, 

die we op de volgende pagina’s verder zullen toelichten, zijn:

De huidige extra middelen voor arbeidstoeleiding   
dienen structureel beschikbaar te zijn.

Stimuleren en ondersteunen van de samenwerking
tussen het pro en het mbo.

Ondersteunen van initiatieven gericht op
levenslange ondersteuning van oud-leerlingen.

Rechtstreekse, volwaardige bekostiging van het pro.
Behoud van de landelijke criteria.

Een OV jaarkaart voor iedere leerling in het 
praktijkonderwijs van 16 jaar en ouder.

1PERSPECTIEF
OP WERK
De extra middelen voor arbeidstoeleiding dienen 
structureel beschikbaar te zijn voor het pro. 
Bij voorkeur zonder tussenkomst van andere 
partijen zoals gemeenten.

Om mee te kunnen doen in de samenleving is (betaald) werk van groot belang. Betaald werk biedt 

deze jongeren onder meer eigenwaarde, zelfvertrouwen, sociale contacten en inkomen. Een goede 

voorbereiding op werk is een van de kerntaken van het praktijkonderwijs. De betrokkenheid die vanuit 

het praktijkonderwijs gevoeld wordt, reikt echter verder. Pro-scholen ondersteunen leerlingen ook bij het 

vinden en behouden van werk en werken hierin nauw samen met werkgevers en gemeenten. Alhoewel 

de aanpak van scholen kan verschillen, is er wel degelijk een aantal werkzame bestanddelen aan te wijzen 

die typerend zijn voor de aanpak vanuit het praktijkonderwijs. Zoals: leren door te doen in zo levensecht 

mogelijke contexten, individuele leerroutes naar werk, het opbouwen van een positief en realistisch beeld 

van de eigen arbeidsmogelijkheden en het zichtbaar maken van deze mogelijkheden voor werkgevers 

door het kwalificeren ervaren en het aanleren van werknemersvaardigheden met veel aandacht voor de 

sociaal emotionele ontwikkeling. 

Als praktijkonderwijs timmeren we hard aan de weg om deze leerlingen nog meer perspectief op werk 

te bieden. Zo maakt het praktijkonderwijs een belangrijke ontwikkeling door naar meer ‘levensecht 

leren’, met tal van inspirerende voorbeelden. Ook op het vlak van ‘kwalificeren op maat’ zijn er belangrijke 

stappen gezet. Inmiddels biedt het praktijkonderwijs samen met betrokken partijen een breed palet 

aan kwalificatiemogelijkheden, waaronder de praktijkverklaringen, branchecertificaten en de entree-

opleiding. Veel van de initiatieven gericht het bevorderen van het perspectief op werk van deze leerlingen 

worden ten dele gefinancierd met extra middelen, zoals die in het kader van de ESF. Middelen die, naast 

de reguliere middelen, hard nodig zijn om deze jongeren in een kwetsbare positie meer perspectief 

te bieden. Dat deze middelen vaak tijdelijk zijn, vormt een belangrijk knelpunt voor het structureel 

verbeteren van de toeleiding naar werk. Daarbij verloopt de aanvraag en toekenning van deze middelen 

vaak via tussenpartijen, zoals gemeenten, wat het er niet eenvoudiger opmaakt.

Dylan ervaart hoe 
weerbarstig de 

praktijk kan zijn.

Dylan (19)
Dylan z’n droom: vrachtwagenchauffeur worden. Op zo’n mooie grote truck. Net zoals 

zijn vader. Maar hoe kom je daar? Dit is waar de school hem goed bij kan helpen. Een 

entree diploma logistiek lijkt minimaal nodig. Maar hij heeft helemaal geen trek in die 

opleiding. Dylan is zo’n typische praktijkschool jongen: eentje die een hekel heeft aan 

leren uit de boeken, les krijgen in een klaslokaal. De school krijgt hem zover dat hij het 

probeert, én er niet meteen de brui aan geeft. Maar na drie maanden werkt het echt niet 

meer en stopt hij met zijn entree opleiding. Vakken als taal en rekenen konden hem niet 

boeien. Code 95, gericht op wat je als beroepschauffeur moeten weten en kunnen, haalt 

hij vervolgens wel. School gaat vervolgens in gesprek met het stagebedrijf:  “Werkgever, 

wat moet Dylan echt kunnen om vrachtwagenchauffeur te worden, en wat heeft hij echt aan 

diploma’s e.d. nodig?” Het antwoord: “Een entreediploma hoeft niet per se, een vrachtwa-

genrijbewijs wel.” Dylan stort zich met volle overgave op het behalen van het vrachtwa-

genrijbewijs. Voor Dylan geen eenvoudige opgave; tot driemaal toe loopt het examen 

op een teleurstelling uit. Maar hij geeft niet op en de vierde keer is het raak! Toch gaat 

zijn droom niet meteen in vervulling. Bij zijn eerste werkgever mag hij ‘slechts’ op een 

kleine vrachtwagen rijden, waar hij al gauw klaar mee is. In de tussentijd haalt hij, ge-

steund door ouders en school, het rijbewijs voor vrachtwagen aanhanger. En sinds kort 

rijdt hij voor zijn nieuwe werkgever met een grote vrachtwagen naar België op en neer.

1

2

3

4

5
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Erkenning van het belang en het succes van
de entreeopleiding binnen het pro.

Landelijke kaders voor de kosten die mbo-instellingen 
in rekening mogen brengen inzake entree binnen pro.

Samenwerking met het niet-bekostigd mbo moet
mogelijk blijven.

Voorkomen van voortijdige doorstroom (op 16-jarige 
leeftijd) vanuit het pro naar het mbo.

Doorstroom naar het mbo

Meerdere wegen leiden naar Rome. Sommige leerlingen zijn er meer bij gebaat om met ondersteuning 

vanuit het praktijkonderwijs en/of bijvoorbeeld gemeente direct aan het werk te gaan. Voor anderen biedt 

het volgen van een mbo-opleiding een kansrijk perspectief. Alhoewel toeleiding naar het mbo (voorals-

nog) niet tot de wettelijke opdracht van het praktijkonderwijs behoort, stroomt al jarenlang circa 30-35 

procent van alle leerlingen door naar een mbo bol-opleiding. Verder stroomt circa 10 procent van de 

leerlingen uit naar werk in combinatie met een mbo bbl-opleiding. Op verschillende plekken in het land 

hebben pro-scholen en mbo-instellingen afspraken gemaakt over een professionele overdracht van de 

leerlingen. Het grootste deel van de pro-leerlingen dat de overstap naar het mbo maakt is daar ook suc-

cesvol, 70-87 procent behaalt een diploma, iets meer dan de helft een startkwalificatie (Eimers et al., 2017). 

Erkenning van belang en succes entreeopleiding binnen het pro

Het is belangrijk dat leerlingen behalve voor de entreeopleiding binnen het mbo er ook voor kunnen 

kiezen deze opleiding binnen het praktijkonderwijs te volgen. Daarbij is gebleken dat deze opleiding 

een succesvolle opmaat is voor doorstroom naar het mbo: 75 procent van de leerlingen die binnen het 

praktijkonderwijs de entree opleiding gevolgd heeft, stroomt door naar een mbo2-opleiding (Eimers et 

al., 2017). 

Kosten die mbo-instellingen in rekening brengen belemmeren: landelijke kaders nodig

De afgelopen periode hebben we gezien dat de kosten die mbo-instellingen in rekening brengen voor 

hun betrokkenheid bij de entree-opleiding binnen het pro behoorlijk kunnen variëren, en soms dusdanig 

hoog zijn dat pro-scholen dit niet kunnen of willen financieren. Landelijke kaders dienen afgesproken te 

worden over de kosten die mbo-instellingen bij het praktijkonderwijs in rekening brengen inzake entree 

binnen pro (waaronder de kosten van examinering).

Voorkomen van voortijdige doorstroom naar mbo

Al jaren wordt het pro geconfronteerd met leerlingen die al op 16-jarige leeftijd, voor afronding van hun 

opleiding, de overstap maken naar een ROC/AOC en bij wie niet of amper de afweging gemaakt is wat 

hen het meeste perspectief biedt. Hier moet een einde aan komen. Leerlingen moeten eerst hun prak-

tijkonderwijssopleiding afronden; alleen dan zijn zij verzekerd van hetzij intensieve ondersteuning bij 

het vinden en/of behouden van werk, hetzij van een professionele overdracht naar een ROC/AOC. Een 

pro-diploma kan onderdeel zijn van deze volwaardige afronding van het praktijkonderwijs en daarmee 

bijdragen aan een zorgvuldige doorstroom naar een ROC/AOC.

2 VERSTERKEN
SAMENWERKING
MET HET MBO

Ondersteuning bij werk voor oud-leerlingen die mbo verlaten

Zorgen hebben verder betrekking op de leerlingen die de entree-opleiding binnen het mbo gaan volgen. 

Uit de Loopbaanmonitor jongeren in een kwetsbare positie (2017) blijkt dat de arbeidsdeelname van 

oud-leerlingen die zonder diploma de entreeopleiding verlaten, beduidend lager ligt dan de arbeids-

deelname van bijvoorbeeld de leerlingen die direct vanuit het praktijkonderwijs aan het werk gegaan 

zijn (28% resp. 42%). Een voor de hand liggende verklaring is, wat de Inspectie van het Onderwijs (2018) 

constateerde, dat de arbeidsmarktroute binnen mbo-entree opleiding nauwelijks ontwikkeld is. Maar 

ook ten aanzien van de oud-leerlingen die wel een diploma halen, is het niet vanzelfsprekend dat zij werk 

vinden en behouden. Daarom is het belangrijk deze leerlingen te volgen en waar nodig te ondersteunen 

in de overgang van school naar werk. Ook hier zien we in het land voorbeelden van succesvolle samen-

werking tussen het mbo, pro, gemeenten en werkgevers. Dat smaakt naar meer, en zou gestimuleerd en 

ondersteund moeten worden.

Samenwerking met niet-bekostigd mbo blijft nodig

Niet overal in het land verloopt de samenwerking tussen het pro en mbo echter goed. Dit is voor een deel 

van de pro-scholen aanleiding geweest om de samenwerking te zoeken met het niet-bekostigd mbo. 

Deze scholen hebben inmiddels een succesvolle samenwerking met het niet-bekostigd mbo opgebouwd. 

Wet- en regelgeving moet behalve in de mogelijkheid van samenwerking van pro-scholen met het bekos-

tigd mbo dan ook voorzien in de mogelijkheid van samenwerking met het niet-bekostigd mbo.

STATISTIEKEN

30-35%
van pro-leerlingen stroomt

door naar een mbo

bol-opleiding

75%
van pro-leerlingen die de entree 

opleiding gevolgd heeft, stroomt 

door naar een mbo2-opleiding

70-87%
van pro-leerlingen die die 

overstap maakt naar mbo 

behaalt een diploma

10%
van pro-leerlingen stroomt

uit naar werk in combinatie

met een mbo bbl-opleiding

pro
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Stimuleren en ondersteunen van initiatieven van 
pro-scholen (samen met betrokken partijen) gericht 
op levenslange ondersteuning van oud-leerlingen.

Eenmaal op de arbeidsmarkt hebben oud-leerlingen op momenten in meer of mindere mate 

ondersteuning nodig om aan het werk te blijven, en meer in het algemeen, om mee te doen in de 

maatschappij. Zij krijgen daarbij lang niet altijd de ondersteuning die ze nodig hebben. Daarnaast worden 

ze geconfronteerd met een arbeidsmarkt die verder flexibiliseert, wat ook voor deze jongeren betekent 

dat zij vaker dan in het verleden op zoek moeten naar een nieuwe baan. Het is dan ook van groot belang 

dat er blijvend geïnvesteerd wordt in het up-to-date houden van hun kennis en vaardigheden en het 

ondersteunen van deze jongeren bij het behouden of vinden van werk, alsmede bij de problemen waar 

ze in hun privéleven mee geconfronteerd worden. Scholen voor praktijkonderwijs willen deze jongeren 

ook voorbij de huidige wettelijke nazorgtermijn van een jaar ondersteunen, bij voorkeur een leven lang. 

Daarbij kan gedacht worden aan het inzetten van het werkgeversnetwerk of aan nascholing, de koppeling 

naar gemeenten en/of zorgaanbieders. 

Er dient sprake te zijn van een rechtstreekse, 
volwaardige bekostiging van het praktijkonderwijs. 
Daarbij past behoud van landelijke criteria voor 
toelating tot het pro.

Terwijl het praktijkonderwijs hard aan de weg timmert, vinden er discussies plaats over de financiering 

van het praktijkonderwijs, die het bestaansrecht van het praktijkonderwijs raken. Het oprechte geloof 

in de mogelijkheden van deze jongeren, dat de medewerkers van het praktijkonderwijs typeert, vraagt 

om een maatschappij die op haar beurt het belang en succes van het praktijkonderwijs herkent en 

erkent en die het praktijkonderwijs als een volwaardige richting binnen het reguliere onderwijs ziet. De 

huidige bekostiging via de samenwerkingsverbanden draagt daar niet aan bij, evenmin de discussies 

over de landelijke criteria. Er dient sprake te zijn van een rechtstreekse volwaardige bekostiging van het 

praktijkonderwijs, net zoals dat voor andere richtingen binnen het reguliere onderwijs geldt. Daarbij past 

behoud van landelijke criteria voor toelating tot het pro. Daarmee worden ook de slepende discussies 

rondom ‘grensverkeer’ (bewegingen over de grenzen van de samenwerkingsverbanden) en verevening 

opgelost. Met de landelijke criteria wordt verder voorkomen dat er sprake is van een openeinderegeling. 

Ook draagt het bij aan vermindering van de bureaucratie.

Leerlingen in het praktijkonderwijs dienen vanaf hun 
zestiende levensjaar de beschikking te krijgen over 
een OV-jaarkaart.

Leerlingen in het praktijkonderwijs moeten dagelijks vaak lang reizen om naar hun school of stageplek 

te gaan. Dit wordt veroorzaakt door de regionale functie die de 175 praktijkscholen hebben met een 

landelijke dekking. Als de leerlingen stage gaan lopen, gewoonlijk vanaf het 16e levensjaar, neemt de 

reisafstand vaak nog toe. Daarnaast speelt ook het feit mee, dat veel leerlingen uit gezinnen komen met 

lage inkomens. Voor diegenen tellen de kosten van een maandabonnement extra zwaar mee.

• Eimers, T. et al (2017), Doorstroom van het praktijkonderwijs naar het mbo, studie naar cijfers, achtergronden en wettelijk kader.

• Ministerie OCW (2017), Loopbaanmonitor jongeren in een kwetsbare positie, een cohort jongeren in een kwetsbare positie uit   

 2010/2011 cijfermatig in beeld gebracht, Den Haag.

• Inspectie van het Onderwijs (2018), Themaonderzoek entree opleidingen, Inventariserend onderzoek naar het loopbaanperspectief  

 van de entreestudent, Den Haag.

REFERENTIES
“Dat je anders leert (of om in de taal van het systeem te praten: moeilijk leert) mag niet betekenen dat het 

klaar is met je ontwikkeling als je de school voor praktijkonderwijs verlaat. Dat is voor veel van deze jongeren 

nu wel de realiteit. Het is belangrijk dat we als maatschappij oog hebben voor het ontwikkelpotentieel van 

deze jongeren, blijven zoeken naar wat er nog meer mogelijk is en de jongeren daartoe uitdagen en bij

 ondersteunen… Wat doet het met een mens om te merken dat de samenleving iets over heeft voor jouw

(door)ontwikkeling?”  Directeur pro-school

3 LEVENSLANGE
ONDERSTEUNING 
VAN OUD-LEERLINGEN

4
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ZELFSTANDIGE
BEKOSTIGING

OV JAARKAART




