
Praktijkonderwijs in de media 

Marcello zaagt, Mehmet last: 
Leerlingen ontdekken bij Sagro wat het is om werknemer te zijn 

Marcello van Rheenen in de afdeling hout van Sagro. 

s-HEERENHOEK - Het was weer afzien vanmorgen voor Marcello van Rheenen. Veel te 
vroeg naar zijn zin stond het busje van Sagro voor de deur om de leerling van 
Praktijkschool Het Bolwerk op te halen voor zijn werkdag bij Sagro in ’s-Heerenhoek. 


,,Vannacht maar een uur geslapen”, zucht Marcello. ,,Maar ik zet gewoon de knop om en 
ga er tegenaan.” De zestienjarige Middelburger is één van de gelukkigen die meedraait in 
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Met de InfoFlits ontvangt u actuele documenten over onderwerpen die 
relevant zijn voor, door en in het praktijkonderwijs. De documenten 
worden geselecteerd door de Sectorraad Praktijkonderwijs. Bij vragen of 
opmerkingen kunt u contact opnemen via infoflits@praktijkonderwijs.nl

mailto:infoflits@praktijkonderwijs.nl


het project ‘Leren op de werkvloer’. Begin juni stapten ze voor het eerst bij Sagro binnen. 
Drie leerlingen van Praktijkschool ‘t Bolwerk in Middelburg.


Lees verder

Bekijk hier de video 


- + - + - + - + - + - + -


Leerlingen Winkler Prins en Aletta Jacobs College krijgen vlieglessen 
met een drone 

VEENDAM – Op school vlieglessen krijgen met een drone. Het klinkt te mooi om waar te 
zijn, maar het gaat nu toch echt gebeuren op het Winkler Prins Veendam en het Aletta 
Jacobs College Hoogezand. Komend weekend is de landelijke primeur, want zaterdag 26 
en zondag 27 juni volgen leerlingen praktijkonderwijs van beide vo-scholen voor het eerst 
een drone opleiding. Op maandag 28 juni doen zij vervolgens examen.


Lees verder

Of lees artikel in Westerwolde Actueel 


- + - + - + - + - + - + -


Valentina krijgt vakantiebaan bij ministerie na hulp van Grapperhaus 

https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/marcello-zaagt-mehmet-last-praktijkschoolleerlingen-ontdekken-bij-sagro-wat-het-is-om-werknemer-te-zijn~a9c0fd45/
https://www.pzc.nl/video/productie/leerlingen-uit-het-praktijkonderwijs-aan-de-slag-bij-sagro-234565
https://www.parkstadveendam.nl/node/29114
https://www.westerwoldeactueel.nl/2021/06/24/leerlingen-praktijkonderwijs-winkler-prins-en-aletta-jacobs-college-krijgen-vlieglessen-met-een-drone/


De Haagse Valentina, die dit jaar stage mocht lopen bij het ministerie van Justitie na 
bemiddeling van minister Grapperhaus, heeft het zo goed gedaan dat ze daar een 
zomerbaan aan overgehouden heeft. Ook is besloten om andere leerlingen van 
praktijkschool De Einder in het Transvaalkwartier een stageplek te bieden bij het 
ministerie.


Lees verder 


- + - + - + - + - + - + -


Een foodtruck op De Baanbreker in IJsselstein 

Vanaf schooljaar 2021-2022 starten we op De Baanbreker met onze eigen foodtruck. 
De afgelopen jaren hebben de leerlingen laten zien dat zij in staat zijn om voor het 
personeel en gasten op school een heerlijke lunch te bereiden. 

Ook tijdens de studiedagen verzorgden de leerlingen lekkere broodjes voor het personeel.  
Tijdens de lock down kwamen enkele leerlingen met het idee om onze eigen foodtruck te 
maken.


Wat begon met een idee tijdens de kooklessen tussen de leerlingen en de docent, werd in 
januari 2021 werkelijkheid. In de tussentijd zijn bedrijven benaderd om het project te 
ondersteunen in expertise, financiële en praktische vorm.

En nu staat hij er! De foodtruck is een omgebouwde ‘bouwkeet’ waarin een mobiele 
catering wordt gebouwd. 

https://www.bd.nl/werk/valentina-krijgt-vakantiebaan-bij-ministerie-na-hulp-van-minister-grapperhaus~afb514ef/


Het is onze bedoeling om vanuit de foodtruck heerlijke en gezonde broodjes, soepen, 
smoothies en snacks te bereiden en deze samen met een drankje te verkopen.

De foodtruck wordt door onze bouw- en techniekafdeling opgebouwd, om deze 
vervolgens tijdens de lessen horeca en dienstverlening in te kunnen zetten. 
Een mooie en energie gevende samenwerking, waarbij we hard bezig zijn om van onze 
droom werkelijkheid te maken. 

Benieuwd hoe het project vordert? Volg ons dan op Facebook en Instagram. 
#svpdebaanbreker


- + - + - + - + - + - + -


Groei door werkend leren 

De universiteit leidt mensen op - van praktijkonderwijs tot PhD. Iedereen die kiest 
voor de Universiteit Utrecht krijgt de kans zich hier te ontwikkelen. Met dit in 
gedachten startte de universiteit een TOP Academie. 

Onderwijs in de praktijk 
Bij de TOP Academie verzorgen scholen en organisaties samen beroepsgericht onderwijs. 
Leerlingen van de TOP Academie komen uit het praktijkonderwijs. Hier volgen zij een 
theoretische of praktische route. Voor hen is de werkomgeving het beste leslokaal. In een 
leermeester-gezel-constructie leren leerlingen van de TOP Academie arbeids- en sociale 
vaardigheden die hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroten. Zo worden ze 
klaargestoomd voor de arbeidsmarkt en/of een vervolgopleiding.


Lees verder


- + - + - + - + - + - + -


Handige handjes hebben we hard nodig 

Op de website van de gemeente Doetinchem hield wethouder Jorik Huizinga, Werk 
en Inkomen een warm pleidooi om leerlingen van het praktijkonderwijs in dienst te 
nemen.  

"We hebben jongeren hard nodig op de arbeidsmarkt. In de Achterhoek misschien nog 
wel meer dan in andere delen van het land. Ondanks corona gaat het helemaal niet 
slecht, dat is best verrassend.

Tijdens de coronacrisis zagen we in Doetinchem een verdubbeling van het aantal 
jongeren met een WW-uitkering. In mei 2020 zaten we op 132. Inmiddels is dat aantal 
gedaald naar 52: een stuk minder dan voor corona. Goed nieuws, dat zoveel van hen 
werk of een vervolgstudie vinden.


Ik roep werkgevers op om te investeren in werk voor jonge mensen. Onze sociale dienst 
Laborijn helpt daarbij. Ik ben onlangs nog op bezoek geweest bij onze school voor 
praktijkonderwijs Prakticon. Daar volgen jongeren hun opleiding met extra ondersteuning. 
Niet altijd eenvoudig, maar ze hebben vaak handige handjes. En die hebben we hard 
nodig.

Lees verder 


- + - + - + - + - + -


https://www.uu.nl/onderwijs/scholen-en-de-uu/praktijkonderwijs
https://www.doetinchem.nl/jongeren-zijn-hard-nodig


Passie als kompas 

Jongeren geven lezers van Weert Magazine een inkijkje in hun wereld. Wie zijn ze, 
waar zijn ze mee bezig, wat is hun droom?  
Leerlingen van Het Kwadrant in Weert geven vorm aan hun slogan: Passie als 
Kompas! 

In Weert Magazine vertelt Dominika waarom zij gek is op paardrijden, Juul op 
modelvliegen en Ayoub op voetbal.


Lees verder in Weert Magazine


- + - + - + - + - + -


https://www.weertmagazine.com/wmjong/

