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Leerlingen leren veel buiten de school en scholen organiseren daar-
om excursies en uitwisselingsprogramma’s, maatschappelijke stages 
en beroepsstages. Maar wat kunnen scholen zelf hiervan leren? 

Vanuit visie naar net-
werk van stagebedrijven

 ‘Verbaas jezelf is het uitgangspunt van ons onderwijs’ zegt Virgil 

Tromp, coördinator uitwisselingsprogramma’s van het Montessori 

College Nijmegen. ‘We willen leerlingen de kans bieden om grensver-

leggende ervaringen op te doen.’ Daarom hebben ook Montessori-

scholen een lange traditie van excursies en uitwisselingsprogram-

ma’s. Het initiatief voor excursies ligt veelal bij de vakdocenten en 

voor de internationale uitwisselingsprogramma’s bij coördinatoren. 

Belangrijk is dat de excursies en uitwisselingsprogramma’s vooral 

in de daarvoor gereserveerde projectweken vallen. Tromp: ‘Vroeger 

waren de excursies het hele jaar door. Dat gaf veel onrust in de orga-

nisatie, omdat docenten vaak niet wisten wie wanneer afwezig was 

wegens een excursie. Nu we dat meer stroomlijnen geeft dat rust in 

de organisatie. Iedereen weet waar hij aan toe is.’

Afstemming
Het draagvlak binnen het team is vergroot door onder docenten 

een enquête uit te zetten om knelpunten te inventariseren en na 

te gaan waar verbeteringen mogelijk zijn. Tromp: ‘Bij de uitwis-

selingsprogramma’s zijn leerlingen langere tijd weg. Hoe zorg je er 

dan voor dat de reguliere stof niet in het gedrang komt? Docenten 

komen dan met mooie oplossingen. Een werkstuk of spreekbeurt 

voor het vak Engels kan dan gaan over het land dat bezocht is. En 

ook docenten wiskunde, economie of geschiedenis koppelen hun 

lesinhoud aan het te bezoeken land. Dat zijn de twee belangrijkste 

punten: stem het organisatorisch goed af en kijk waar je inhoudelijk 

koppelingen kunt maken. Dat levert voor leerlingen en docenten 

winst op’.

Brede leervaringen
Het Westeraam in Elst heeft een LAB, een Leer Arrangementen 

Bureau. Binnen het LAB zijn twee medewerkers verantwoordelijk 

voor de koppeling van stageplaatsen aan leerlingen. Het Stanislas 

College in Delft werkt nauw samen met alle mogelijke stageaanbie-

ders en maakt veel gebruik van bedrijvenbeurzen en open dagen. 



Op basis daarvan kiezen leerlingen zelf waar ze stage willen lopen. 

De school bereidt hen voor door middel van het leren schrijven van 

sollicitatiebrieven en sollicitatielessen. Henrique Dekkers, directeur 

van het Stanislas College: ‘We zijn gestart met het opbouwen van 

een kring van bedrijven waarmee we intensiever samen willen wer-

ken. In sommige bedrijven moeten leerlingen vooral ‘meters maken’. 

Na de eerste dagen leren leerlingen niet zoveel inhoudelijks meer. 

Wij hebben een voorkeur voor meer innovatieve bedrijven, waar 

leerlingen een brede leerervaring op kunnen doen.’

Voor de reflectie gebruiken de scholen stageverslagen waarin de 

leerlingen opschrijven wat ze gedaan hebben. Mogelijk is er winst 

te boeken als deze verslagen ook ingaan op wat leerlingen geleerd 

hebben. Belangrijke punten hier zijn om korte lijnen met de stage-

bieders te onderhouden en te zorgen  voor een goede voorberei-

ding en reflectie op de school zelf.

Geen spoelkeuken
De Gereformeerde Scholengemeenschap Rotterdam werkt vanuit 

een geïntegreerde visie waarbij er een nauwe samenhang is tussen 

het binnenschools leren en de maatschappelijke stages. ‘Vrijwilli-

gerswerk vormt je als mens. Onze visie is dat je pas tot je recht komt 

als je je talenten mede in dienst stelt van de ander’, meent onder-

wijskundig directeur Van der Vloed. ‘Op school spreken we vooral 

het cognitieve deel aan, de vorming vindt vooral daarbuiten plaats.’ 

De maatschappelijke stage is ingebed in het reguliere curriculum, 

waarbij de school vanuit de eigen doelen samenwerkingspartners 

zoekt. In de begintijd liet de school leerlingen de stageplaatsen 

zoeken, maar er was bijna geen controle mogelijk op het bereiken 

van de gewenste doelen. Twee dagen  in de spoelkeuken is hier 

niet aan de orde. De coördinator heeft veel tijd geïnvesteerd in het 

zoeken van en onderhouden van goede relaties met de gewenste 

samenwerkingspartners. Dat werpt nu zijn vruchten af. 

Kwalificaties
Nick van Bennekom, directeur van het tweetalig wmbo Wolfert PRO, 

in Lansingerland, zoekt ook vooral samenwerkingspartners die zich 

herkennen in de visie van de school. Zijn ideaal is dat school en 

bedrijf in zo mogelijk één gebouw in elkaar over lopen, waarbij je 

van buiten niet ziet of je met de school of met een bedrijf te maken 

hebt. 

Belangrijke punten hier zijn: zorg dat je als school weet wat je wilt, 

zoek daar gericht de samenwerkingspartners bij en richt je onder-

wijs daar op in. Van Bennekom: ‘Het liefst zou ik willen dat valideren 

en waarderen ook buiten de school gebeurt.’

Het Stanislas College werkt samen met aanbieders van buiten-

schoolse activiteiten. Deze worden overwegend buiten de lestijden 

gehouden, maar in nauwe samenwerking tussen school en aanbie-

ders georganiseerd. Niet het aanbod maar de vraag van leerlingen 

is leidend voor het aanbod. Dat komt doordat de visie van de 

school gericht is op talentontwikkeling. Remco, een van de leerlin-

gen: ‘Of je mee doet of niet, is vrijwillig. En als je iets niet leuk vindt 

kun je ermee stoppen. Maar je kunt niet van de ene naar de andere 

activiteit hoppen, je gaat in principe wel een verplichting aan.’ De 

school onderzoekt of het mogelijk en wenselijk is om een koppe-

ling te maken tussen wat leerlingen hier leren en hun kwalificaties. 

Onderhoud
Buitenschools leren vraagt dus een sterk netwerk rond de school. 

De school heeft aanbieders buiten de school nodig om de activitei-

ten te laten plaats vinden. Scholen hebben, ook als leerlingen zelf 

de stageplaatsen zoeken, de voorkeur voor duurzame relaties zodat 

ze weten waar ze aan toe zijn, wat de leerlingen daar kunnen leren. 

De ene school legt dit bij de leerlingen (waarbij het ‘eigen’ netwerk 

vooral in beeld komt als een leerling zelf geen plaats van vinden), 

de andere school legt het bij vakdocenten of coördinatoren. Dit 

opbouwen en onderhouden van het netwerk vraagt tijd en energie. 

Een stevig netwerk, is onze indruk, begint bij het opbouwen vanuit 

de visie van de school. Als school en aanbieder het eens zijn over 

het gezamenlijke doel, is het erna een kwestie van het onderhou-

den van het netwerk. Dit blijft nodig, ook omdat bij de samenwer-

kingspartners de contactpersonen in de loop van de jaren kunnen 

veranderen.

Ook als leerlingen een grote mate van keuze en verantwoordelijk-

heid hebben faciliteert de school het netwerk. Door de coördinator 

of zoiets als een LAB. Deze functie is zowel voor de leerlingen, de 

docenten als de samenwerkingspartner aanspreekpunt. Sommige 

scholen zoeken hiervoor mensen van buiten het onderwijs omdat 

deze het bedrijfsleven goed kennen of, als de taken meer admi-

nistratief en organisatorisch worden, kijken ze of de taken door 

ondersteunend personeel uitgevoerd kunnen worden. Intern is 

het roostertechnisch afstemmen van het binnen- en buitenschools 

leren belangrijk. Dit kan door bijvoorbeeld speciale weken hiervoor 

in te roosteren.

Leerlingen leren wel door te doen, maar vooral door erop te 

reflecteren. Reflectie lijkt nu te gaan over de vragen: wat heb je 

gedaan en hoe vond je het. Het eerste gebeurt in verslagen, het 

tweede vooral in pauzegesprekken. Het rendement kan omhoog 

als leerlingen ook de vraag krijgen: wat wilde je leren en wat heb je 

geleerd? Deze vragen kunnen zowel individueel als in groepen aan 

de orde komen. 
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1. Bouw een netwerk vanuit visie.
2. Onderhoud het netwerk.
3. Vraag leerlingen wat ze willen leren.
4. Vraag leerlingen wat ze hebben geleerd.

Een enquete kan het 
draagvlak vergroten


