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1. Voorwoord 

In oktober 2014 is het plan ontstaan om een doorlopende leerlijn techniek-
breed te ontwikkelen voor het praktijkonderwijs van het Da Vinci College.  
Om te onderzoeken waar de te ontwikkelen leerlijn techniek-breed aan moet 
voldoen zijn wij in september 2015 gestart met dit onderzoek. Het is een feit 
dat uitstromende leerlingen van het Da Vinci College Praktijkonderwijs 
moeilijk werk vinden op de technische arbeidsmarkt. Ook het vinden van 
geschikte stageplaatsen voor deze leerlingen wordt steeds moeilijker.  
Om te onderzoeken waar de leerlijn techniek-breed aan moet gaan voldoen 
richt ons praktijkonderzoek zich op bovenstaande praktijkproblemen.           
Het uiteindelijke doel is, door middel van techniek-breed onderwijs, praktijk-
onderwijsleerlingen meer kansen te bieden op de technische arbeidsmarkt. 
 
 
Graag bedanken wij onze begeleiders van de AOS: Kitty Leuverink,  
Rian Aarts en Maarten van Boxtel voor de nodige ondersteuning.  
Verder bedanken wij de heer Fons van Heesch voor de rondleiding op het 
Baanderherencollege, de heer Mohamed Benali van de VMBO-afdeling voor 
het interview over techniek-breed opleiden en de stagebedrijven voor het 
invullen van de enquêtes. 
 
 

 

Roosendaal, juni 2016 
 
 
André Smit & Niels Maas 

Da Vinci College Praktijkonderwijs 
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2. Samenvatting 

Het praktijkonderzoek richt zich op het praktijkprobleem dat praktijkonder- 
wijsleerlingen moeilijk een geschikte stageplaats en/of werk vinden op de 
technische arbeidsmarkt. 
 

Onderzoeksvraag: 

Waar moet techniek-breed onderwijs voor het praktijkonderwijs aan voldoen 
om uitstromende leerlingen meer kansen te bieden op de technische 
arbeidsmarkt? 
 
De deelvragen: 

1. Welke werknemersvaardigheden moeten praktijkonderwijsleerlingen 
beheersen? 

2. Welke techniek-breed vaardigheden moeten praktijkonderwijsleerlingen 
beheersen? 

3. Naar welke technische beroepen stromen praktijkonderwijsleerlingen uit? 

4. Wat zijn de veranderingen in de toekomst op de technische arbeidsmarkt? 

5. Wat verwachten technische bedrijven van uitgestroomde 
praktijkonderwijsleerlingen? 

 
Om tot conclusies te komen hebben wij literatuur bestudeerd, een interview 
afgenomen, een andere praktijkonderwijsschool bezocht en een enquête 
afgenomen onder de stagebedrijven. 
 
Uit het onderzoek zijn de volgende conclusies naar voren gekomen: 

 Employability kan een bijdrage leveren aan het stoppen van de groeiende 
werkeloosheid onder laagopgeleiden. 

 Als een praktijkonderwijsleerling in aanraking komt met meerdere 
technische vakgebieden zal zijn flexibiliteit vergroten.  

 Door voldoende mobiel zijn is het wisselen van een functie of baan is beter 
mogelijk als een werknemer flexibel is. 

 Het verwerven van voldoende kennis en vaardigheden vindt plaats in het 
bedrijf zelf.  

 Het is een aanbeveling om meer aandacht te besteden aan werknemers-
vaardigheden. 
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3. Inleiding 

De aanleiding 

De aanleiding van ons onderzoek is het ontwikkelen van techniek-breed 
onderwijs voor het praktijkonderwijs, zodat uitstromende leerlingen 
makkelijker werk vinden op de technische arbeidsmarkt.  
Onze locatiedirecteur heeft ons hiervoor benaderd. Het onderzoek moet  
resultaten opleveren voor de leerlingen, de docenten en de school.  

 
De context 

Het onderzoek speelt zich af in de technieksector van het praktijkonderwijs. 
Op het praktijkonderwijs zitten leerlingen met een lichtverstandelijke 
beperking (IQ van 50 tot en met 85). Kenmerken van deze leerlingen zijn: 

 verschil tussen kalender- en ontwikkelingsleeftijd  

 moeite met het leren 

 begrijpen bepaalde dingen niet 

 schatten situaties anders in 

 hebben problemen met het bedenken en uitvoeren van oplossingen 

 sociaal emotionele ontwikkeling is beperkt 

 reageren vaak anders dan normaal begaafde jongeren 

 snappen dat ze anders zijn dan andere jongeren, daardoor hebben 
ze vaak weinig zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld en faalangst 

 hebben drie tot vier keer zoveel kans op een psychiatrische stoornis 
(ADHD, autisme, persoonlijkheidsstoornissen en antisociaal gedrag) 

Bij de lessen richt het praktijkonderwijs zich op: 

 persoonlijkheidsvorming en zelfredzaamheid 

 aanleren van sociale vaardigheden 

 voorbereiding op werk 

De leerlingen leren praktische vaardigheden, bijvoorbeeld: 

 koken 

 klussen in en om het huis 

 uiterlijke verzorging 

 omgaan met andere mensen 

De leerlingen leren vooral in de praktijk. Bijvoorbeeld door stages te lopen bij 
bedrijven en organisaties. Wanneer leerlingen uitstromen vinden de meeste 
helaas geen werk. Door de leerlingen techniek-breed op te leiden moet dat 
gaan verbeteren. 

 
De onderzoeksorganisatie 

Er wordt samengewerkt met techniek collega’s en de opdrachtgever is de  
directie van onze school. De 1e jaars leerlingen werken dit schooljaar bij de  
techniekopdrachten uit door ons zelf ontworpen werkboekjes. 

 
Aansluiting van het onderzoek in de school 

Het onderzoek sluit aan bij de werkwijze van de VMBO-afdeling van onze  
school. De VMBO-afdeling werkt al met een techniek-breed programma.  
 
 



 

4. Probleemstelling 

Wat is het probleem? 

Praktijkonderwijsleerlingen vinden erg moeilijk een baan in de technieksector 
als ze uitstromen. 
 
Wie heeft te kampen met het probleem? 

De praktijkonderwijsleerlingen zelf hebben te kampen met het probleem,  
maar het is ook een probleem voor de arbeidsmarkt, de overheid en de 
maatschappij. 
 
Wanneer treedt het probleem op? 

Het probleem treedt op als praktijkonderwijsleerlingen uitstromen van school 
en op zoek gaan naar werk. 
 
Waarom is het een probleem? 

Het merendeel van de praktijkonderwijsleerlingen vinden geen werk. Deze 
jongeren komen thuis te zitten met een uitkering en kunnen geïsoleerd raken 
van de maatschappij.  
 
Waar doet het probleem zich voor? 

Het probleem doet zich voor in de gemeente Roosendaal en omgeving. 
 
Hoe is het probleem ontstaan? 

Het probleem is grotendeels ontstaan door de economische crisis en de  
daardoor gedaalde werkgelegenheid in Nederland. 
 
Onderzoeksdoel 

Ons onderzoeksdoel is het ontwikkelen van techniek-breed onderwijs voor het 
praktijkonderwijs, zodat uitstromende leerlingen makkelijker werk vinden op 
de technische arbeidsmarkt. Door de leerlingen met meer technische 
vakgebieden kennis te laten maken worden ze flexibeler. Ze verwerven 
daardoor meer basisvaardigheden in meerdere vakgebieden. Het resultaat 
daarvan is een betere uitstroom naar werk. Dat is van belang voor de 
praktijkonderwijsleerlingen, de school, de arbeidsmarkt, de overheid en de 
maatschappij. 
 
Onderzoeksvraag  

Waar moet techniek-breed onderwijs voor het praktijkonderwijs aan voldoen 
om uitstromende leerlingen meer kansen te bieden op de technische 
arbeidsmarkt? 
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Deelvragen 

1. Welke werknemersvaardigheden moeten praktijkonderwijsleerlingen 
beheersen? 
Het is van belang om te onderzoeken welke werknemersvaardigheden 
praktijkonderwijsleerlingen moeten beheersen, zodat we de leerlingen 
kunnen trainen in deze werknemersvaardigheden. 

2. Welke techniek-breed vaardigheden moeten praktijkonderwijsleerlingen 
beheersen? 
Het is van belang om te onderzoeken welke techniek-breed vaardigheden 
praktijkonderwijsleerlingen moeten beheersen, zodat we daar bij het 
ontwikkelen van techniek-breed onderwijs op in kunnen spelen. 

3. Naar welke technische beroepen stromen praktijkonderwijsleerlingen uit? 
Het is van belang om te onderzoeken naar welke technische beroepen 
praktijkonderwijsleerlingen uitstromen, zodat we daar het techniek-breed 
onderwijs op aan kunnen passen. 

4. Wat zijn de veranderingen in de toekomst op de technische arbeidsmarkt? 
Het is van belang om te onderzoeken wat de veranderingen op de  
technische arbeidsmarkt zijn, zodat we daar het techniek-breed onderwijs 
op aan kunnen passen. 

5. Wat verwachten technische bedrijven van uitgestroomde praktijkonderwijs-
leerlingen? 
Het is van belang om te onderzoeken wat technische bedrijven van 
praktijkonderwijsleerlingen verwachten, zodat we daar bij het ontwikkelen 
van techniek-breed onderwijs op in kunnen spelen. 
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5. Aanpak 

Onderzoeksactiviteiten 

 We hebben een collega van onze VMBO-afdeling geïnterviewd om  
meer inzicht te krijgen in techniek-breed opleiden. In bijlage 2 staat  
een verslag van het interview. 

 We hebben een andere praktijkonderwijsschool, het Baanderheren-
college in Boxtel, bezocht. Deze school werkt met techniek-breed 
onderwijs. In bijlage 3 staat een verslag van het bezoek. 

 We hebben een enquête gehouden onder de stagebedrijven. Deze 
enquête geeft antwoorden op de vaardigheden die praktijkonderwijs-
leerlingen moeten beheersen en geeft de verwachtingen weer die de 
stagebedrijven stellen aan praktijkonderwijsleerlingen. In bijlage 4   
staat de afgenomen enquête. 
 

De tijdsplanning 

 Op 3 december hebben wij de heer Mohamed Benali van de VMBO- 
afdeling techniek van het Da Vinci College geïnterviewd. Het interview 
over techniek-breed opleiden had een ureninvestering van ongeveer  
5 uur. In bijlage 2 staat een verslag van het interview. 

 Op de site van de Vereniging Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs 

staan praktijkonderwijsscholen met specialisaties vermeld. Je kunt bij 

deze zogeheten kijkscholen een afspraak maken voor een bezoek.  

Op 3 maart 2016 hebben wij het Baanderherencollege in Boxtel 

bezocht. Het bezoek had een ureninvestering van ongeveer 8 uur.  

In bijlage 3 staat een verslag van het bezoek. 

 Er is een enquête verspreid via de stagedocenten van onze school.  

In februari/maart 2016 hadden we de resultaten van dit onderzoek 

compleet. Het bezoek had een ureninvestering van ongeveer 7 uur.  

In bijlage 4 staat de afgenomen enquête. 

 
Randvoorwaarden 

 Van het interview over techniek-breed opleiden en het bezoek  
aan een andere praktijkonderwijsschool is een verslag gemaakt.  
De ureninvestering hiervan was ongeveer 13 uur. 

 Het laten invullen van de enquête en het verwerken van de resultaten 
had een ureninvestering van ongeveer 8 uur. 

 
Aanpak per deelvraag 

Deelvraag 1: Welke werknemersvaardigheden moeten praktijk-
onderwijsleerlingen beheersen? 

Om te onderzoeken hoe onze stageleerlingen scoren op verschillende  
werknemersvaardigheden hebben we een enquête gemaakt. Onze 
stagedocenten hebben de stagebedrijven verzocht deze enquête in te 
vullen. Door 24 van de ongeveer 80 stagebedrijven is de enquête ingevuld.  
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Deelvraag 2: Welke techniek-breed vaardigheden moeten praktijk-
onderwijsleerlingen beheersen? 

Om deelvraag 2 te onderzoeken hebben we de stagebedrijven verzocht een 
enquête in te vullen. We hebben een collega van de VMBO-afdeling 
geïnterviewd over techniek-breed opleiden en informatie gehaald uit het 
stageboekje van het Da Vinci College Praktijkonderwijs. 
 
Deelvraag 3: Naar welke technische beroepen stromen praktijk-
onderwijsleerlingen uit? 

Om deelvraag 3 te onderzoeken hebben we de uitstroommonitor en volg-
module Vereniging Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs geraadpleegd. 
 
Deelvraag 4: Wat zijn de veranderingen in de toekomst op de technische 
arbeidsmarkt?  

In het kader van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is het van belang  
een beeld te krijgen ten aanzien van het perspectief dat de laagopgeleide 
beroepsgroepen hebben op deze arbeidsmarkt. Het is voor zowel de  
overheid als voor het onderwijs maar ook voor het bedrijfsleven belangrijk  
te weten welke trends voorzien worden gedurende de komende jaren. 
De provincie Utrecht heeft een onderzoek laten uitvoeren. Het onderzoek richt 
op de focus van het technische bedrijfsleven als het gaat om het regionale 
arbeidsmarkt-perspectief voor leerlingen van MBO techniek niveau 1 en 2 tot 
het jaar 2020 (Provincie Utrecht (2011)/Toekomst voor lager opgeleiden in de 
techniek?). De volgende onderzoeksvragen zijn in interviews met werkgevers 
van zeven technische branches afgenomen: 

1. Welke ontwikkelingen worden er tot 2020 verwacht op de technische  
arbeidsmarkt voor functies op MBO niveau 1 en 2? 

2. Hoe tevreden zijn werkgevers over hun huidige werknemers op MBO     
niveau 1 en 2 op een 5 puntschaal van zeer ontevreden tot zeer tevreden? 

3. Welke werkzaamheden voeren deze werknemers nu uit? 
4. Voorziet het bedrijfsleven een verschuiving in die werkzaamheden naar 

2020? 

5. In welke mate blijft de vraag naar de huidige werkzaamheden en functies 

naar de mening van het bedrijfsleven in de toekomst bestaan? 

6. Wat zijn de huidige drijfveren van werkgevers voor het aannemen van 

deze werknemers? 

7. Zien werkgevers mogelijkheden om deze groep blijvend te positioneren op 
de arbeidsmarkt (welke rol zien zij voor zichzelf, welke voor het reguliere 
onderwijs en specifieke toeleidingstrajecten?) 
 

Respondenten 

Onderstaand de geïnterviewde werkgevers uit het onderzoek voor de 
provincie Utrecht: 

Naam bedrijf Geïnterviewde Branche 

De Goey autoschade Dhr. A. de Goey Automotive en transport 

Alfasan Dhr. B. Quik Proces‐ en laboratoriumtechniek 

Autowinkel BV Dhr. A. Groenewegen Automotive en transport 
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Bébouw BV Dhr. E. v/d Bergh Bouw‐ en infratechniek 

DiT Bouw en Techniek Dhr. E. Mekenkamp Bouw‐ en infratechniek 

Ducares Dhr. E. van der Vlis Proces‐ en laboratoriumtechniek 

Ecolab Mw. A. van der Grift Proces‐ en laboratoriumtechniek 

Gerritse IJzerwaren Mw. M. Wagemaker Metaaltechniek 

Heilijgers Bouw BV Dhr. H. Ruitenbeek Bouw‐ en infratechniek 

Hulskamp Audiovisueel Dhr. M‐J. Kleijsen ICT en nieuwe media 

Kiremko BV Dhr. P Oosterlaken Metaaltechniek 

P&K Rail BV Dhr. H. Treurniet Automotive en transport 

PurpleHaze Sound & Lights Dhr. A. v/d Heijden ICT en nieuwe media 

Trappenfabriek “Hoograven” BV Dhr. R. Dix Hout‐ en meubelindustrie 

Unica Installatiegroep Dhr. I. Oldemeule Elektro‐ en installatietechniek 

Van Dorp installaties Amersfoort Dhr. G. Folmer Elektro‐ en installatietechniek 

Verweij Houttechniek Mw. J. van Dijk Hout‐ en meubelindustrie 

Vianen Kozijntechniek BV Dhr. T. Leliveld Hout‐ en meubelindustrie 

VIOS Bouwgroep Dhr. A. Verkaik Bouw‐ en infratechniek 

Yourtech BV Dhr. E. Willemse Metaaltechniek 
 

Aan de bedrijven zijn een zevental vragen gesteld (zie bijlage 5). Het 
onderzoek richt zich op de focus van het technische bedrijfsleven als het 

gaat om het regionale arbeidsmarkt‐perspectief voor leerlingen van MBO 
techniek niveau 1 en 2 tussen nu en 2020. De aanleiding van dit onderzoek 
is de heersende opvatting dat de positie van werknemers met een MBO 1 
of 2 niveau in toenemende mate als zorgelijk wordt ervaren. Bevestigen 
regionale ondernemers deze stellingname? 
 
Deelvraag 5: Wat verwachten technische bedrijven van praktijk-
onderwijsleerlingen? 

Om te onderzoeken wat technische bedrijven van praktijkonderwijs-
leerlingen verwachten hebben we de stagebedrijven verzocht een enquête 
in te vullen. De enquête hebben we ontwikkeld door verkregen informatie 
van stagedocenten van onze school en informatie uit het stageboekje van 
het Da Vinci College Praktijkonderwijs. 
 
Respondenten 

Onderstaand de stagebedrijven die deel hebben genomen aan de enquête: 

Naam stagebedrijf Naam leerling 

Restaurant Bellevue S. de Bruin 

Hondentrimsalon Lindsey M. den Boer 

Veehouderij Kuijstermans N. van Oorschot 

Jumbo N. Netten 

Hippisch Centrum Langeweg T. de Jonge 

SDW A. Kraus 
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LCW Vliegbasis Woensdrecht E. Schalk 

Zeeman G. Shonoda 

Het Wapen van Roosendaal S. van Wijk 

Gokhan textiel BV Y. Mahamud Hassan Afrah 

Belle Manege E. van Ginneken 

Da Vinci College J. Lonzoka 

Restaurant Bellevue R. de Bruin 

Zorgboederij La Vie S. Jacobs 

Gova N. Elst 

Vinkenbroek R. Verboven 

Gall & Gall M. Viel 

Bartelen Boomkwekerij N. van Oorschot 

Da Vinci College G. de Bruijn 

Emcar auto’s E. Yildirim 

PSZ Hummelhonk S. Naithammi 

Ouderencentrum Kalmthout R. Cosgun 

De Parel M. Viel 

Belle Manege M. Lunsingh Tonckens 
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6. Literatuurstudie 

Hieronder staat welke literatuur is bestudeerd om deelvraag 1 te onderzoeken: 

De werkloosheid onder laagopgeleide jongeren is de laatste jaren het  
sterkst toegenomen (Aanpak Jeugdwerkloosheid, 30 september 2015). 
Volgens de Raad voor Werk en Inkomen (RWI 2007) en diverse stimulerende 
notities van de politiek kan employability een bijdrage leveren om de 
groeiende werkloosheid onder lager opgeleiden te stoppen. 
Er zijn in de laatste vijftien jaar veel verschillende definities gegeven van de 
term employability. Als er in het woordenboek van Van Dale wordt gekeken, 
dan leest men de volgende definitie “de flexibele inzetbaarheid van 
werknemers”. De vertaling die de Van Dale geeft is volgens vele auteurs niet 
voldoende. Naast de definitie van Gasperz en Ott (1996) “het vermogen om 
het werk te kunnen krijgen” voegt van der Grip (2001) “het vermogen om werk 
te kunnen behouden” toe. Hiermee geeft hij aan dat het niet alleen gaat om 
het verkrijgen van een baan gaat, maar ook om het behouden hiervan. Verder 
wordt er door Cornet en Venniker (1998) nog een uitgebreidere definitie 
gegeven van employability. Zo gaat het om het verkrijgen en het behouden 
van werk. Echter voegen zij toe, dat het niet zomaar werk kan zijn, maar werk 
dat productief en de moeite waard is voor de werknemer. Hiermee geven ze 
aan dat employability samenhangt met bereidheid en arbeidsmotivatie van 
een medewerker. Employability bestaat volgens Van der Grip en Sanders 
(2003) uit de volgende drie factoren: 
     1. Het beschikken over voldoende kennis en vaardigheden. 
     2. Voldoende flexibel zijn. 
     3. Voldoende mobiel zijn 

Deze drie factoren geven aan waar het individu aan moet voldoen om meer 
employable te worden. Volgens Gasperz (1998) is het beschikken over kennis 
en vaardigheden van een medewerker de belangrijkste graadmeter voor de 
employability van de medewerker. Het beschikken over voldoende kennis en 
vaardigheden houdt in dat de medewerker voldoende competenties verwerft 
die breed inzetbaar zijn. Dit geldt zowel binnen en buiten het bedrijf, zodat de 
medewerker kan blijven deelnemen aan het arbeidsproces. De meest 
voorkomende methode om kennis en vaardigheden te vergroten is door 
middel van scholing/opleiding. De tweede factor is flexibiliteit. In navolging 
van Van der Grip, van Loo en Sanders (1999) kan hier onderscheid gemaakt 
worden tussen kwantitatieve en kwalitatieve flexibiliteit. Onder kwalitatieve 
flexibiliteit wordt verstaan het uitvoeren van taken die geen deel uitmaken van 
het takenpakket van de medewerker. Kwantitatieve flexibiliteit heeft 
betrekking op de werktijden, bijvoorbeeld het ruilen van diensten of wanneer 
nodig het draaien van overuren of wisseldiensten. Onder mobiliteit wordt het 
wisselen van een functie of baan verstaan. Dit geldt zowel op de interne als 
op de externe arbeidsmarkt. Volgens Thijssen in Van der Grip, van Loo en 
Sanders (1999) heeft mobiliteit een positieve invloed op de kennis en ervaring 
van de medewerkers (Joustra, 2008). 
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Werknemersvaardigheden volgens het Da Vinci College 

In het stageboekje van het Da Vinci College Praktijkonderwijs staat dat         
de leerlingen de volgende basisvaardigheden moeten bezitten: 

 op tijd aanwezig zijn 

 aanpassen aan de werksituatie 

 leiding kunnen aanvaarden 

 juist uitvoeren van een opdracht 

 kunnen verrichten van eenvoudige werkzaamheden 

Niet de werkzaamheden zijn het belangrijkst, maar de manier waarop de 
opdrachten worden uitgevoerd. Hierbij wordt speciaal aandacht besteed     
aan werkhoudingsaspecten zoals: 

 motivatie 

 sociale houding 

 inzicht 

 werkzelfstandigheid 

 persoonlijke houding 
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7. Resultaten 

Deelvraag 1: Welke werknemersvaardigheden moeten praktijk-
onderwijsleerlingen beheersen?  

Een aantal stagebedrijven hebben deel genomen aan een enquête (bijlage 4). 
De resultaten van de enquête staan hieronder per deelvraag weergegeven:  

1. Kwam de leerling tijdens de stage op tijd op het werk? 

 

Van de 24 leerlingen kwamen 18 leerlingen altijd op tijd, 5 leerlingen  
kwamen regelmatig op tijd en 1 leerling kwam soms op tijd.  

 

2. Zag de leerling er verzorgd uit tijdens de stage? 

 

Van de 24 leerlingen zagen 22 leerlingen er altijd verzorgd uit  
en 2 leerlingen zagen er regelmatig verzorgd uit.  
 

3. Was de leerling beleefd in de omgang tijdens de stage? 

 

Van de 24 leerlingen waren 19 leerlingen altijd beleefd, 4 leerlingen  
waren regelmatig beleefd en 1 leerling was soms beleefd. 
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4. Hield de leerling zich aan de gemaakte afspraken en regels? 

 
Van de 24 leerlingen hielden 16 leerlingen zich altijd aan de afspraken  
en regels, 7 leerlingen zich regelmatig aan de afspraken en regels  
en 1 leerling hield zich soms aan de afspraken en regels. 
 

5. Was de leerling gemotiveerd tijdens de stage? 

 
Van de 24 leerlingen waren 16 leerlingen altijd gemotiveerd, 6 leerlingen  
waren regelmatig gemotiveerd en 1 leerling was soms gemotiveerd. 
 

6. Was de leerling geconcentreerd aan het werk? 

 
Van de 24 leerlingen waren 11 leerlingen altijd geconcentreerd aan  
het werk, 11 leerlingen waren regelmatig geconcentreerd aan het werk  
en 2 leerlingen waren soms geconcentreerd aan het werk. 
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7. Was het werktempo van de leerling in orde? 

 

Van de 24 leerlingen was van 8 leerlingen het werktempo altijd in  
orde, van 14 leerlingen was het werktempo regelmatig in orde en  
van 2 leerlingen was het werktempo soms in orde. 
 

8. Werkte de leerling precies en nauwkeurig? 

 

Van de 24 leerlingen werkten 11 leerlingen altijd  precies en nauwkeurig,  
6 leerlingen werkten regelmatig precies en nauwkeurig en 1 leerling 
werkte soms precies en nauwkeurig. 

 
9. Liet de leerling zijn/haar werkplek opgeruimd achter? 

 

Van de 24 leerlingen lieten 12 leerlingen altijd de werkplek opgeruimd 
achter, 11 leerlingen lieten regelmatig de werkplek opgeruimd achter  
en 1 leerling liet de werkplek soms opgeruimd achter. 
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10. Stelde de leerling zelf vragen over het stagewerk? 

 

Van de 24 leerlingen stelden 6 leerlingen altijd vragen over het stagewerk,  
12 leerlingen stelden regelmatig vragen over het stagewerk en 6 leerlingen 
stelden soms vragen over het stagewerk. 
 

11. Accepteerde de leerling kritiek over zijn/haar werk? 

 

Van de 24 leerlingen accepteerde 13 leerlingen altijd kritiek over zijn/haar 
werk, 9 leerlingen accepteerde regelmatig kritiek over zijn/haar werk en 2 
leerlingen accepteerde soms kritiek over zijn/haar werk. 
 

12. Welke werknemersvaardigheden kan de leerling verbeteren?  

Noem de drie belangrijkste. 

De volgende werknemersvaardigheden zijn genoemd: 

 contact leggen (4 keer)   

 meer openheid naar collega’s (4 keer)   

 mondiger zijn (3 keer)   

 initiatief nemen (3 keer)   

 zelfverzekerder zijn (3 keer)   

 als iets niet lukt rustig blijven (2 keer)   

 meer vragen stellen (2 keer)   

 beleefder zijn (1 keer)   

 meer glimlachen (1 keer)   

 iemand aankijken (1 keer)   

 te stil zijn (1 keer)   

 te druk zijn (1 keer)   

 iemand laten uitpraten/ er niet doorheen praten (2 keer)   

 afspraken nakomen (1 keer)   
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13. Welke vakinhoudelijke vaardigheden kan de leerling verbeteren?  
Noem de drie belangrijkste. 

De volgende vakinhoudelijke vaardigheden zijn genoemd: 

 gereedschapskennis (2 keer)   

 secuurder werken (2 keer)   

 zelfstandiger werken (2 keer)   

 letten op veiligheid (1 keer)   

 meer aandacht hebben voor de klanten (1 keer)   

 werktempo (1 keer)   

 tekening lezen en aftekenen (1 keer)   

 inzicht in wat er moet gebeuren (1 keer)   

 
14. Praktijkonderwijsleerlingen zullen hoogstwaarschijnlijk nooit een sterke 

positie krijgen op de arbeidsmarkt, omdat ze ongediplomeerd op de 
arbeidsmarkt komen. Hoe staat u daar tegenover? 

Door 18 van de 24 stagebedrijven is aangegeven dat ze inzet en 
motivatie belangrijker vinden dan een diploma. Door 14 stagebedrijven 
wordt ook aangegeven dat extra begeleiding vanuit het stagebedrijf erg 
belangrijk is om de stageperiode van de leerlingen succesvoller te maken. 
Helaas hebben niet alle stagebedrijven tijd voor deze extra begeleiding.  

             
15. Welke overwegingen zijn voor u doorslaggevend om een praktijk-

onderwijsleerling in uw bedrijf een arbeidscontract te geven?  
Noem 3 kenmerken. 

Gemotiveerd zijn (8 keer), beleefd zijn (6 keer) en een goede  werk-
houding hebben (5 keer) zijn de drie meest genoemde kenmerken       
door de stagebedrijven.  
 

Deelvraag 2: Welke techniek-breed vaardigheden moeten praktijk-
onderwijsleerlingen beheersen? 

Hieronder worden de resultaten van deelvraag 2 weergegeven:  

Uit de afgenomen enquête onder de stagebedrijven, het interview over 
techniek-breed opleiden en het stageboekje van het Da Vinci College 
Praktijkonderwijs komt het volgende naar voren: 
De enquête geeft aan dat gereedschapskennis, zelfstandiger werken, letten 
op veiligheid, meer aandacht hebben voor de klanten, tekening lezen en 
aftekenen, werktempo, inzicht in wat er moet gebeuren en secuurder werken, 
bij aantal stageleerling beter kan. Uit het interview over techniek-breed 
opleiden en informatie uit het stageboekje van het Da Vinci College 
Praktijkonderwijs blijkt dat vakinhoudelijke vaardigheden vooral in het bedrijf 
zelf geleerd worden. 
 

 

 

 

 



 

Deelvraag 3: Naar welke technische beroepen stromen praktijk-
onderwijsleerlingen uit? 

Hieronder worden de resultaten van deelvraag 3 weergegeven:  

Uit informatie uit de uitstroommonitor en volgmodule Vereniging Landelijk 
Werkverband Praktijkonderwijs blijkt dat praktijkonderwijsleerlingen veelal 
uitstromen naar technische beroepen/vakgebieden: 

 bouw- en klusbedrijven  

 stratenmaker  

 productiewerk 

 metaalbewerking 

 houtbewerking 

 garagebedrijven 

 schilder- en stukadoorsbedrijven  

 
Deelvraag 4: Wat zijn de veranderingen in de toekomst op de technische 
arbeidsmarkt?  

Hieronder worden de resultaten van deelvraag 4 weergegeven:  

1. Welke ontwikkelingen worden er tot 2020 verwacht op de technische  
arbeidsmarkt voor functies op MBO niveau 1 en 2? 

Metaaltechniek 
Het soort werkzaamheden dat wordt uitgevoerd zal vrijwel gelijk blijven 
aan de huidige werkzaamheden. Er wordt een toename in specialisatie 
voorzien. Generiek onderwijs wordt als minder belangrijk ervaren, het gaat 
om realisatie van hoogwaardig, vakinhoudelijk onderwijs. In dit verband 
wordt een toenemende rol voor bedrijfsscholen voorzien. Samenwerking 
zal verder groeien, zowel tussen de werkgevers onderling als tussen 
werkgevers en opleidingsinstituten. Opleiden vindt voor een belangrijk 
deel plaats binnen de bedrijven.Vergrijzing zal leiden tot een significante 
uitstroom en daarmee wordt een krapte op de arbeidsmarkt voorzien. Dus 
straks meer kansen voor de MBO 1 en 2 leerlingen. 

Elektro‐ en installatietechniek 
Het belang van technologie wordt steeds groter. Tegelijkertijd wordt 
voorzien dat techniek steeds complexer wordt en dat er hogere eisen aan 
medewerkers worden gesteld. Dit vraagt anticipatie op het gebied van 
opleidingen om op termijn aan het voorziene tekort aan vaklieden te 
kunnen voldoen. Er zal een verschuiving optreden van ambachtelijke 
productie naar prefabwerk. Sociale vaardigheden worden in toenemende 
mate een kritieke succesfactor. Eigen bedrijfsscholen gaan een 
belangrijke plaats innemen om op termijn over voldoende gekwalificeerd 
personeel te kunnen beschikken. De branche ervaart de gevolgen van de 
economische crisis nog in alle hevigheid. Er is een trend zichtbaar dat 

Oost‐Europese werknemers het eenvoudige werk meer en meer gaan 
overnemen van de beschikbare binnenlandse arbeidskrachten. Dit vormt 
een bedreiging voor met name MBO 1 toetreders. MBO 2 toetreders zullen 
hier iets minder last van ondervinden, maar het blijft zorgelijk. Er wordt een 
verschuiving voorzien van allround installatiebedrijf naar gespecialiseerde 
capaciteitsbedrijven. Anderzijds liggen er kansen om vanuit MBO 2 niveau 
door te ontwikkelen naar MBO 3 en 4. Duurzaamheid en MVO worden in 
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toenemende mate als belangrijk beschouwd om oncurrentievoordeel op te 
bouwen. 

Bouw‐ en infratechniek 
Integraliteit zal toenemen binnen de branche. Scholen spelen hier nu nog 
onvoldoende op in. Anticiperen op klantwensen zal in belang toenemen.  
Er treedt een verschuiving op van allround naar specialisatie. De markt 
beschikt in toenemende mate over gespecialiseerde bedrijven die als 
derden in voorkomende gevallen worden ingehuurd. Huisvesting in privé 
en zakelijke omgeving is aan verandering onderhevig. Innovatie is 
belangrijk. Ontwikkeling en scholing zijn cruciaal, maar “handjes” blijven 
altijd nodig. Hier wordt het gevaar van goedkopere arbeidsmarktkrachten 
uit andere landen voorzien. 

Hout‐ en meubelindustrie 
Automatisering in de productieomgeving wordt steeds verder doorgevoerd. 
Hierdoor worden andere eisen gesteld aan de competenties van MBO 1 
en 2 medewerkers. Vergrijzing zal zorgen voor tekort aan dit arbeids-
potentieel. Er is dus in toenemende mate behoefte aan goedgeschoolde 
vaklieden. MBO 1 betreders zijn in de toekomst toch te laagopgeleid om in 
de vraag te kunnen voorzien. MBO 1 zal wellicht verdwijnen.  

Proces‐ en laboratoriumtechniek 
Technologische ontwikkelingen zijn zeer belangrijk bij het gebruik van 
hoogwaardige meetapparatuur. De branche is minder gevoelig voor 
economische ontwikkelingen als gevolg van marktdiversificatie. MBO is 
belangrijk voor de branche, maar vooral op een hoger niveau (3 en 4).    
Er wordt in algemene zin geen reductive in werkomvang voorzien. 

ICT en nieuwe media 
Technologie neemt in complexiteit toe. Daar waar veel uitvoerings-
capaciteit is vereist, wordt dat in toenemende mate bij derden 
(gespecialiseerde capaciteitsbedrijven) betrokken. Zelf legt men zich 
steeds meer toe op projectmanagement. Twee van de drie geïnterviewde 
bedrijven hebben geen MBO 1 en 2 medewerkers in dienst. Dit niveau is 
volgens hen niet toereikend. Er zijn geen signalen dat dit niveau op korte 
termijn wel relevant zou kunnen worden. 

Automotive en transport 
Beschikbaarheid aan goed opgeleide vaklieden is een steeds grotere zorg, 
mede als gevolg van vergrijzing. Het wordt van belang geacht mensen aan 
het bedrijf te binden om in de toekomst aan de vraag te kunnen voldoen. 
Uitbesteding naar gespecialiseerde bedrijven zal toenemen. Binnen de 
branche wordt voorzien dat er in toenemende mate behoefte is aan MBO 
1 en 2 werknemers, maar dat deze wel verder gevormd dienen te worden 
binnen de eigen bedrijfsomgeving. Het belang van een continu lerende 
organisatie wordt daarbij aangegeven als succesfactor. 
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2. Hoe tevreden zijn werkgevers over hun huidige werknemers op   
MBO     niveau 1 en 2 op een 5 puntschaal van zeer ontevreden        
tot zeer tevreden? 

Metaaltechniek 
Er heerst tevredenheid over de doelgroep. Bij uitstroom uit onderwijs  
wordt een kenniskloof onderkend die binnen de bedrijven worden 
gecorrigeerd c.q. opgevangen. Er is sprake van voldoende ontwikkel-
potentieel. 

Elektro‐ en installatietechniek 
Men is op zich tevreden. Het niveau na afronding opleiding is wel 
Onvoldoende, gerelateerd aan de omgeving waarin men werkzaam  
is. Wel beschikken werknemers in het algemeen over voldoende 
ontwikkelingspotentieel. 

Bouw‐ en infratechniek 
Men is tevreden. Het niveau na uitstroom uit het onderwijs is redelijk. Het 
ontwikkelpotentieel is persoonsafhankelijk, maar ook afhankelijk van het  
werk dat beschikbaar is. 

Hout‐ en meubelindustrie 
Over het algemeen heerst er tevredenheid. Het niveau wordt als wisselend 
ervaren en is persoonsafhankelijk. Er wordt tegelijkertijd wel voldoende 
groeipotentieel geconstateerd. 

Proces‐ en laboratoriumtechniek 
Men is tevreden tot zeer tevreden. Het niveau beroepsonderwijs voldoet 
aan hetgeen men verwacht. Het ontwikkelpotentieel wordt als goed 
beoordeeld. 

ICT en nieuwe media 
Opmerking: slechts één waarneming. Tevredenheid over medewerkers, 
niveau beroepsopleiding is onvoldoende en sterk persoonsafhankelijk. 
Ontwikkelpotentieel niet waarneembaar. 

Automotive en transport 
Tevreden over de medewerkers. Niveau na uitstroom is toereikend  
maar behoeft extra inspanning. Het ontwikkelpotentieel wordt als 
persoonsafhankelijk gewaardeerd. 

 
3. Welke werkzaamheden voeren deze werknemers nu uit? 

Metaaltechniek 
Werkzaamheden zijn hoofdzakelijk onderhoudsgebonden onder 
begeleiding en routinematig. 

Elektro‐ en installatietechniek 
Montagewerk ‐ en installatiewerk, onder begeleiding (MBO 1) naast 
aansluitwerk voor MBO 2. 

Bouw‐ en infratechniek 
Het werk is bij MBO 1 medewerkers gericht op assisterende en onder-
steunende activiteiten en in voorkomende gevallen op eenvoudige en 
repeterende bouwwerkzaamheden. MBO 2 kan al iets meer vakinhoudelijk 
werk aan.  
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Hout‐ en meubelindustrie 
MBO 1: assisterend, ondersteunend en meewerkend. MBO 2 verricht 
zelfstandig werkzaamheden binnen het vakgebied. 

Proces‐ en laboratoriumtechniek 
Werkzaamheden omvatten het uitvoeren van gestandaardiseerde 
laboratoriumactiviteiten. 

ICT en nieuwe media 
Opmerking: één waarneming. Werkzaamheden voor niveaus 1 en 2 
omvatten het plaatsen en bedienen van apparatuur en algemene 
ondersteunende werkzaamheden. 

Automotive en transport 
Startend met eenvoudige werkzaamheden, ontwikkelend naar meer en 
ook complexere activiteiten. 

 
4. Voorziet het bedrijfsleven een verschuiving in die werkzaamheden 

naar 2020? 

Metaaltechniek 
Werkzaamheden zullen niet wezenlijk veranderen. 

Elektro‐ en installatietechniek 
Werk wordt complexer en zal meer richting prefabricage gaan. Daarnaast 
is een ontwikkeling zichtbaar richting service en onderhoud. Hierbij zal een 
groter appèl moeten worden gedaan op sociale vaardigheden. 

Bouw‐ en infratechniek 
Werkzaamheden zullen liggen op het vlak van integraal bouwen en 
verschuiven daarmee van ambachtelijke activiteiten naar standaard 
geprefabriceerde elementen. De assisterende en ondersteunende  
Activiteiten zullen ook straks noodzakelijk blijven. 

Hout‐ en meubelindustrie 
Er treedt een verschuiving op naar prefab werkzaamheden. Daarnaast 
zullen nog steeds ambachtelijk vakinhoudelijke werkzaamheden worden 
uitgevoerd. 

Proces‐ en laboratoriumtechniek 
Er zal naar verwachting geen wezenlijke verschuiving in de werkzaam-
heden optreden. De huidige werkzaamheden zullen ook in de toekomst 
blijven. 

ICT en nieuwe media 
Er zal complexer werk binnen deze branche mogelijk zijn, alleen als het 
opleidingsniveau wordt verhoogd. 

Automotive en transport 
Er zal een verschuiving plaatsvinden naar het werken met elektronica. Dit 
sluit naadloos aan bij de nieuwste ontwikkelingen in de branche. Huidige 
werkzaamheden zullen ook nog steeds uitgevoerd moeten blijven worden. 
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5. In welke mate blijft de vraag naar de huidige werkzaamheden en 
functies naar de mening van het bedrijfsleven in de toekomst 
bestaan? 

Metaaltechniek 
Toekomst wordt als kansrijk gezien. Medewerkers zullen meer allround 
ingezet gaan worden. Mogelijke bedreiging kan straks outsourcing zijn. 
Anderzijds wordt een evenredige groei in arbeidsbehoefte gezien conform  
de groei van de ondernemingen zelf. 

Elektro‐ en installatietechniek 
Er wordt een ontwikkeling voorzien die vergelijkbaar is met de huidige 
situatie. De mate waarin de bedrijven groeien is dan weer bepalend voor 
de absolute aantallen. 

Bouw‐ en infratechniek 
Concrete vraag op dit niveau neemt licht af of blijft gelijk bij de 
geïnterviewde bedrijven, maar er zal wel een verschuiving optreden naar 
behoefte bij onderaannemers die juist aan de geïnterviewden 

arbeidscapaciteit leveren. Als bedreiging worden Oost‐Europese 
arbeidsmarkttoetreders gezien. 

Hout‐ en meubelindustrie 
MBO 1 wordt als kansarm beschouwd. Upgrade naar MBO 2 is minimaal 
gewenst. Er zal een toename in vraag te zien zijn als gevolg van 

vergrijzing en sanering. Daarnaast worden de Oost‐Europese 
arbeidsmarkttoetreders als serieuze bedreiging gezien. 

Proces‐ en laboratoriumtechniek 
De vraag naar deze doelgroep zal procentueel gelijk blijven. 

ICT en nieuwe media 
Vraag blijft relatief gezien gelijk. 

Automotive en transport 
Er wordt stabiliteit tot zelfs lichte groei voorzien in de vraag, echter wel 
afhankelijk van beschikbare leer/stageplekken. 

 
6. Wat zijn de huidige drijfveren van werkgevers voor het aannemen 

van deze werknemers? 

Metaaltechniek 
Drijfveren zijn gelegen in het creëren van voldoende arbeidspotentieel 
naar de komende jaren en het leveren van een productiebijdrage. 

Elektro‐ en installatietechniek 
Drijfveren worden gevormd door het belang van voldoende 
arbeidspotentieel in de toekomst en een bijdrage in de productie. 
Daarnaast biedt het aantrek-ken van MBO’ers de mogelijkheid een 
evenwichtig personeelsbestand op te bouwen, waarbinnen carrièrekansen 
gelden. 

Bouw‐ en infratechniek 
Het veiligstellen van toekomstig arbeidspotentieel en het bijdragen in 
productie. 
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Hout‐ en meubelindustrie 
Het veiligstellen van arbeidspotentieel.  

Proces‐ en laboratoriumtechniek 
Bijdrage aan omzet en resultaat tegen relatief lage kosten. Daarnaast 
passend personeelsaanbod voor het beschikbare werk. 

ICT en nieuwe media 
Opmerking: één waarneming. Drijfveer wordt gevormd door bijdrage in 
productie. 

Automotive en transport 
Drijfveren: arbeidspotentieel veiligstellen, productie, bestendigen van de 
continuïteit. 

 
7. Zien werkgevers mogelijkheden om deze groep blijvend te positio-

neren op de arbeidsmarkt (welke rol zien zij voor zichzelf, welke  
voor het reguliere onderwijs en specifieke toeleidingstrajecten?) 

Metaaltechniek 
Er is zicht op blijvende positionering, waarbij ruim aandacht moet worden 
besteed aan begeleiding en opleiding. Er is onverminderd behoefte aan 
vaklieden. Juist vanwege een dreigend tekort op de arbeidsmarkt als  
gevolg van vergrijzing worden hier veel mogelijkheden onderkend. Rol  
MBO arbeidsmarkttoetreders: motivatie en ontwikkelbereidheid tonen.  
Rol beroepsonderwijs: betrouwbaar en voorzien in structuur, aandacht  
richten op discipline en het nakomen van afspraken, begeleiding in het 
bewust maken van keuzes. Rol overheid: stimuleren van een duidelijk en 
stabiel onderwijsprogramma, financiering actualiseren, tegemoetkoming 
bieden in derving van inkomsten door bedrijven. Rol werkgever: voorzien  
in begeleiding en interne opleiding. 

Elektro‐ en installatietechniek 
Men ziet mogelijkheden om de doelgroep blijvend te positioneren op de 
arbeidsmarkt, maar dan moet dat gepaard gaan met ondersteuning op  
zowel vakinhoudelijke aspecten als op het gebied van processen en 
procedures (instructie meegeven). Hierbij is begrip van de materie 
belangrijk. Rol MBO medewerkers: appèl op eigen verantwoordelijkheid in 
ontwikkeling, beschikken over intrinsieke motivatie. Rol beroepsonderwijs: 

uitwisseling met bedrijven om state‐of‐the‐art productie te leren kennen en 
werkprocessen te begrijpen, men moet openstaan voor kritiek uit het 
bedrijfsleven, leveren van basiskennis en kennis op het gebied van KAM 
(kwaliteit, arbo en milieu), meer aandacht besteden aan sociale 
vaardigheden. Rol overheid: activerende rol vervullen om mensen aan het 
arbeidsproces te laten deelnemen, voorwaardenscheppend optreden voor 
het onderwijs. Rol werkgever: enthousiasmeren en motiveren. 

Bouw‐ en infratechniek 
Structurele positionering is lastig. Groep als zodanig moet worden 
onderkend en hiervoor moet een oplossing worden gezocht. Rol MBO 
medewerkers: de wil om te werken tonen. Rol beroepsonderwijs: 
integraliteit benadrukken binnen het vakonderwijs, meer tijd en middelen 
besteden aan zijn primaire taak: het geven van onderwijs, correct 
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uitvoeren van organisatiebeleid. Rol overheid: kaders zetten, niveaus en 
stabiliteit creëren, effectief beleid ontwikkelen.  

Hout‐ en meubelindustrie 
Alleen mogelijk als over voldoende relevante vakkennis wordt beschikt.  

Rol MBO medewerkers: beschikken over norm‐ en waardebesef, 
Nieuwsgierigheid, bereidheid tot verandering. Rol beroepsonderwijs: 
aandacht voor zelfstandigheid, structuur bieden aan leerlingen. 
Rol overheid: bewustwording van het belang van (vroegere) 
vakopleidingen, middelen beschikbaar stellen. Rol werkgever: bieden van 

uitdagende stage‐ en leerplaatsen. 

Proces‐ en laboratoriumtechniek 
Een structurele positionering is mogelijk. Rol MBO medewerkers: lerend 
en loyaal. Rol beroepsonderwijs: veel contact met bedrijven, kennis 
leveren, meer aandacht besteden aan sociale vaardigheden. Rol overheid: 
sponsorend, campagne ontwikkelen om mensen te prikkelen uit passieve  
rol te komen, faciliteren van het onderwijs en het bieden van financiële 
prikkels. Rol werkgever: informatief, medeverantwoordelijk voor 
potentieelontwikkeling. 

ICT en nieuwe media 
Blijvende positionering is mogelijk. Rol MBO medewerkers: goede 
werkhouding, gedrag en motivatie.Rol beroepsonderwijs: stimuleren en 
analytisch vermogen vergroten, voorbereiden op toekomst. Rol overheid: 
stimuleren individuele onderwijsmogelijkheden. Rol werkgever: 
begeleiding  
en bijscholing. 

Automotive en transport 
Blijvende positionering is mogelijk. Rol MBO medewerkers: zelfbewustzijn, 
karakter, gedrag en mentaliteit. Rol beroepsonderwijs: aantrekkelijke 
opleidingen bieden samen met bedrijfsleven, Rol overheid: bieden van 
financiële prikkels, faciliteren onderwijs en bedrijfsleven, aandacht 
besteden aan etnische minderheden door speciale 
stimuleringsprogramma’s. 
Rol werkgever: samen met onderwijs aantrekkelijkheid van het vak 
vergroten, erkenning en beloning. 

 
Deelvraag 5: Wat verwachten technische bedrijven van praktijk-
onderwijsleerlingen? 
Uit de afgenomen enquête onder de stagebedrijven komen de volgende 
werknemers- en vakinhoudelijke vaardigheden naar voren: 

Werknemersvaardigheden: 

 contact leggen (4 keer)   

 meer openheid naar collega’s (4 keer)   

 mondiger zijn (3 keer)   

 initiatief nemen (3 keer)   

 zelfverzekerder zijn (3 keer)   

 als iets niet lukt rustig blijven (2 keer)   

 meer vragen stellen (2 keer)   



 

 beleefder zijn (1 keer)   

 meer glimlachen (1 keer)   

 iemand aankijken (1 keer)   

 te stil zijn (1 keer)   

 te druk zijn (1 keer)   

 iemand laten uitpraten/ er niet doorheen praten (2 keer)   

 afspraken nakomen (1 keer)   

Vakinhoudelijke vaardigheden: 

 gereedschapskennis (2 keer)   

 secuurder werken (2 keer)   

 zelfstandiger werken (2 keer)   

 letten op veiligheid (1 keer)   

 meer aandacht hebben voor de klanten (1 keer)   

 werktempo (1 keer)   

 tekening lezen en aftekenen (1 keer)   

 inzicht in wat er moet gebeuren (1 keer)   

De drie belangrijkste kenmerken om een leerling een arbeidscontract te 
geven zijn volgens de stagebedrijven: 

 gemotiveerd zijn (8 keer) 

 beleefd zijn (6 keer) 

 goede werkhouding hebben (5 keer) 
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8. Conclusies 

Deelvraag 1: Welke werknemersvaardigheden moeten praktijkonderwijs-
leerlingen beheersen? 

Hieronder worden de conclusies van deelvraag 1 weergegeven: 

Employability kan een bijdrage leveren om de groeiende werkeloosheid onder 
lager opgeleiden te stoppen. Employability bestaat volgens Van der Grip en 
Sanders (2003) uit de volgende drie factoren: 
     1. Het beschikken over voldoende kennis en vaardigheden. 
     2. Voldoende flexibel zijn. 
     3. Voldoende mobiel zijn 

Het verwerven van voldoende kennis en vaardigheden vindt veelal plaats in 
het bedrijf zelf. Voldoende flexibel zijn moet voortkomen uit techniek-breed 
opleiden. Als een leerling in aanraking komt met meerdere technische 
vakgebieden zal zijn flexibiliteit vergroten. Het voldoende mobiel zijn is daar 
een gevolg van. Het wisselen van een functie of baan  is beter mogelijk als 
iemand flexibel is. 

Informatie uit het stageboekje van het Da Vinci College Praktijkonderwijs     
en de enquête ingevuld door de stagebedrijven geeft aan dat de werknemers- 
vaardigheden belangrijker zijn de vakinhoudelijke vaardigheden. De 
vakinhoudelijke vaardigheden worden in het bedrijf zelf geleerd. Met name 
werknemersvaardigheden als contact leggen, meer openheid naar collega’s, 
mondiger zijn, initiatief nemen en zelfverzekerder zijn worden door de 
stagebedrijven als verbeterpunten genoemd. 

Het is een aanbeveling om nog meer aandacht aan de werknemersvaardig-
heden te besteden. Het is onze verwachting dat aan deze vaardigheden  
vakoverstijgend gewerkt kan worden. 
 

Deelvraag 2: Welke techniek-breed vaardigheden moeten praktijk-
onderwijsleerlingen beheersen? 

Hieronder worden de conclusies van deelvraag 2 weergegeven: 

Het blijkt dat de vakinhoudelijke vaardigheden vooral in het bedrijf geleerd 
worden, daardoor is het beter om praktijkonderwijsleerlingen breder op te 
leiden in plaats van de huidige opzet. Nu kunnen de leerlingen alleen kiezen 
voor het vak hout of metaal. Door leerlingen techniek-breed op te leiden 
komen ze in aanraking met meer vakgebieden. Ze verwerven daardoor meer 
basisvaardigheden in meerdere vakgebieden. De leerlingen worden daar 
flexibeler van. Dat geeft ze meer kansen op de technische arbeidsmarkt.  
 

Deelvraag 3: Naar welke technische beroepen stromen praktijk-
onderwijsleerlingen uit? 

Hieronder worden de conclusies van deelvraag 3 weergegeven: 

De uitstroommonitor en volgmodule Vereniging Landelijk Werkverband 
Praktijkonderwijs geeft aan dat praktijkonderwijsleerlingen veelal uitstromen         
naar de volgende technische beroepen/vakgebieden: bouw- en klusbedrijven, 
stratenmaker, productiewerk, metaalbewerking, houtbewerking, garage-
bedrijven en schilder- en stukadoorsbedrijven.                                    
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Op het Da Vinci College kiezen  praktijkonderwijsleerlingen in het huidige 
lesprogramma voor de technische vakken hout of metaal. De VMBO-afdeling 
van het Da Vinci College werkt  met de profielen PIE (Produceren, Installeren 
en Energie) en BWI (Bouwen, Wonen & nterieur). Het is de bedoeling om 
daar in de bovenbouw van het praktijkonderwijs op aan te gaan sluiten. De 
huidige richting metaal wordt vervangen door profiel PIE en de huidige 
richting hout wordt vervangen    door profiel BWI. Door techniek-breed 
onderwijs aan te bieden kunnen de leerlingen naar meer technische beroepen 
uitstromen. 
 

Deelvraag 4: Wat zijn de veranderingen in de toekomst op de technische 
arbeidsmarkt? 

Hieronder worden de conclusies van deelvraag 4 weergegeven: 

Metaaltechniek: Het opleiden vindt grotendeels plaats in de bedrijven. Door 
de vergrijzing komen er meer kansen voor MBO niveau 1 en 2 leerlingen.    
De leerlingen voeren hoofdzakelijk onderhoudswerkzaamheden onder 
begeleiding uit. De werkzaamheden tot 2020 zullen niet wezenlijk veranderen. 

Bouw- en infratechniek: Verschuiving van allround naar specialisatie. Het 
werk wordt daardoor specialistischer, maar er blijven wel “handjes” nodig. 
MBO 1 leerlingen voeren assisterende en ondersteundende werkzaamheden 
uit. MBO 2 leerlingen voeren al iets meer vakinhoudelijke werkzaamheden uit. 
De ambachtelijke werkzaamheden veranderen in standaard geprefabiceerde 
werkzaamheden. Assisterende en ondersteunende werkzaamheden blijven 
noodzakelijk.  

Hout- en meubelindustrie: Automatisering wordt steeds verder doorgevoerd, 
hierdoor worden ander competenties aan MBO niveau 1 en 2 leerlingen 
gesteld. Door de vergrijzing zal er en tekort komen, maar MBO niveau 1 
leerlingen zijn daarvoor te laag opgeleid. MBO 1 leerlingen voeren 
assisterende en ondersteunende werkzaamheden uit. MBO 2 leerlingen 
verrichten zelfstandig werkzaamheden binnen het vakgebied. Er treedt een 
verschuiving op naar prefab werkzaamheden. Daarnaast zullen ambachtelijk 
vakinhoudelijke werkzaamheden nog steeds worden uitgevoerd.  

Proces- en labaratoriumtechniek: In deze branche zijn vooral MBO niveau 
3 en 4 leerlingen werkzaam, daardoor is deze branche minder geschikt voor 
praktijkonderwijsleerlingen.  

ICT en nieuwe media: In deze branche zijn bij de geinterviewde bedrijven 
geen MBO niveau 1 en 2 leerlingen werkzaam, omdat het niveau volgens hen 
niet toerekend. Deze branche is daardoor niet geschikt voor 
praktijkonderwijsleerlingen. 

Automotive en transport: Er is door de vergrijzing behoefte aan MBO 
niveau 1 en 2 leerlingen. De leerlingen worden in de eigen bedrijfsomgeving 
opgeleid. De leerlingen voeren eenvoudige werkzaamheden uit. In deze 
branche treedt een verschuiving op naar het werken met electronica, maar de 
huidige werkzaamheden zullen ook blijven. 
 

 



 

Deelvraag 5: Wat verwachten technische bedrijven van uitgestroomde 
praktijkonderwijsleerlingen? 

Hieronder worden de conclusies van deelvraag 5 weergegeven: 

De stagebedrijven hebben in de enquête aangegeven dat beleefd zijn, 
gemotiveerd zijn, en een goede werkhouding hebben het belangrijkst is.     
Het aanleren van de juiste werknemersvaardigheden is voor praktijk-
onderwijsleerlingen belangrijker dan de vakinhoudelijke vaardigheden.   
Laatst genoemde vaardigheden worden in het bedrijf aangeleerd.                
Het is aan te bevelen om praktijkonderwijsleerlingen de juiste werknemers-
vaardigheden aan te leren, zodat hun kansen op de technische arbeidsmarkt 
vergroot worden.  
 
Onderzoeksvraag : Waar moet techniek-breed onderwijs voor het 
praktijkonderwijs aan voldoen om uitstromende leerlingen meer kansen 
te bieden op de technische arbeidsmarkt? 

Hieronder worden de conclusies van de onderzoeksvraag weergegeven: 

De conclusie is dat vakinhoudelijke vaardigheden minder belangrijk zijn dan 
werknemersvaardigheden volgens de stagebedrijven. Een stagebedrijf 
omschreef dat op de volgende manier: ‘Als ze kunnen luisteren en op tijd 
komen is het goed. De rest leren wij ze wel.’ 
Techniek-breed onderwijs moet bestaan uit technische basisvaardigheden, 
aangezien de vakinhoudelijke vaardigheden vooral in het bedrijf geleerd 
worden. Het is belangrijk om veel aandacht te besteden aan de werknemers- 
vaardigheden van praktijkonderwijsleerlingen. Onze verwachting is dat aan   
deze vaardigheden heel goed vakoverstijgend gewerkt kan worden. 
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9. Bijlagen 

Bijlage 1: Meer werkloosheid onder laagopgeleide jongeren.  

Meer werkloosheid onder laagopgeleide jongeren 
Nieuwsbericht | 30-09-2015 | 15:30 
 

In het tweede kwartaal van 2015 waren er minder werkloze jongeren die geen onderwijs volgen 
dan een jaar eerder, zo meldt het CBS. De werkloosheid onder jongeren was 8,2%, tegen 9,9% 
vorig jaar. De daling deed zich voor bij de middelbaar- en hoogopgeleide jongeren. Onder 
laagopgeleiden nam  
de werkloosheid juist toe. 
Werkloosheid hoogst onder laagopgeleide jongeren 
De werkloosheid onder laagopgeleide jongeren die geen onderwijs volgen, is hoger dan onder 
middelbaar- en hoogopgeleide leeftijdsgenoten. In het tweede kwartaal van 2015 was bijna 1 op  
de 5 van de laagopgeleide jongeren werkloos. Dat zijn er 26.000, oftewel 45% van de werkloze 
schoolverlaters. 

Het aandeel jongeren dat werkloos was met een middelbare opleiding bedroeg 6% en bij 
hoogopgeleiden 4%. Het gaat hier om achtereenvolgens 21.000 en 8.000 jongeren. 
    

Bron: CBS 
Meer jongeren aan het werk 
Meer jongeren hadden dit jaar een betaalde baan. Totaal telde het CBS 629.000 jongeren die 
geen onderwijs volgen en aan het werk waren. Dat is 21.000 meer dan in dezelfde periode vorig 
jaar. 
Het aantal laagopgeleide jongeren dat werkte, kwam uit op 110.000. Dat is vrijwel net zoveel als 
vorig jaar. Van de middelbaar opgeleide jongeren werkten er 328.000 en bij de hoogopgeleiden 
waren dit  
er 185.000. Bij beide groepen waren dit er respectievelijk 11.000 en 12.000 meer dan het jaar 
ervoor. 
Werkloosheid sterkst toegenomen onder laagopgeleide jongeren  
Bij aanvang van de economische crisis in 2008 was nog minder dan 1 op de 10 laagopgeleide 
schoolverlaters werkloos. Bij middelbaar- en hoogopgeleide schoolverlaters 4,2% en 1,9%.  
Sinds 2009 is de werkloosheid onder laagopgeleide schoolverlaters meer gestegen dan bij 
jongeren met een hoger onderwijsniveau.  
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Bijlage 2. Verslag interview techniek-breed opleiden. 

 
 
   Verslag interview techniek-breed opleiden  
 
   Naar aanleiding van ons onderzoek hebben wij op 26 november 2015  
   een gesprek gevoerd met de heer Mohamed Benali van de VMBO- 
   afdeling techniek van het Da Vinci College. Dit schooljaar doet de  
   VMBO-afdeling techniek mee als pilotschool aan de methode PIE.  
   PIE is de afkorting van Produceren, Installeren en Energie. 
   We hebben gekeken naar wat de arbeidsmarkt vraagt van leerlingen.  
   We kwamen tot de conclusie dat de juiste werknemersvaardigheden  
   de eerste voorwaarde is. De vakinhoudelijke vaardigheden leren de   
   leerlingen in het bedrijf. Door de leerlingen met meer technische  
   vakgebieden kennis te laten maken zullen de leerlingen makkelijker  
   een stageplaats en ook werk kunnen vinden.  
 
   We hebben de volgende opzet gemaakt voor de ontwikkeling van     
   techniek-breed onderwijs voor het praktijkonderwijs: 
 

   Leerjaar 1: Techniek-breed (werkstukken hout, metaal en kunststof) 
 

   Leerjaar 2: Techniek-breed (werkstukken hout, metaal, kunststof en  
   klussen in en om het huis) 
 

   Leerjaar 3: PIE (Produceren, Installeren en Energie)  
                                               of  
    BWI (Bouw, Wonen en Interieur) 
 

   Leerjaar 4: PIE (Produceren, Installeren en Energie)  
                                               of  

BWI (Bouw, Wonen en Interieur) 
 

   Leerjaar 5: Examen PIE of BWI 
                                   of 

MBO entreeopleiding 
 
 
 
 



 

  Bijlage 3. Verslag bezoek Baanderherencollege 

 
Verslag bezoek Baanderherencollege  
 
Naar aanleiding van ons onderzoek hebben wij op 3 maart 2016 een bezoek 
gebracht aan het Baanderherencollege in Boxtel. Op het Baanderherencollege 
worden de technieklessen aan praktijkonderwijsleerlingen vanaf het 3e leerjaar 
gegeven in symbiose, samenwerking met het VMBO, MBO en Helicon (AOC).  
In deze lessen zijn twee docenten aanwezig; één vmbo-vakdocent en één docent  
van het praktijkonderwijs. De taken tussen de VMBO-docent en het praktijk-
onderwijs zijn zo verdeeld, dat de VMBO-docent primair verantwoordelijk is voor 
de technische,  organisatorische en vakinhoudelijke uitvoering van de les en de 
docent van het praktijkonderwijs primair voor de didactische en pedagogische 
gang van zaken.  
 
Het viel ons op dat er een goede rustige werksfeer hing in de lokalen. De praktijk-
onderwijsleerlingen waren tegelijkertijd met de VMBO-leerlingen bezig aan hun 
eigen opdracht. De opdrachten waren ongeveer gelijk aan de opdrachten die de 
leerlingen bij ons op school krijgen. In het metaallokaal was een 
praktijkonderwijsleerling aan het frezen. Hij had een technische tekening van de 
docent gekregen en legde ons uit wat hij aan het doen was. 
 
In houtlokaal heeft een docent een productielijn laten zien waar de praktijk-
onderwijsleerlingen aan werken. Deze productielijn bestaat uit het produceren  
van verschillende dienbladen voor lunchroom Brownies & Downies in Boxtel.     
De manier van werken lijkt erg veel op hetgeen dat onze school doet op de 
Valkenburgstraat. Het was goed om te zien dat de werkwijzen op het 
Baanderherencollege veel lijken op de manier van werken bij ons op school.  
 
Binnenkort gaat de techniekafdeling op het Baanderherencollege verbouwen.    
De techniekafdeling krijgt voor een groot gedeelte een open ruimte in plaats van 
de huidige verschillende ruimtes/lokalen. Deze ruimte is ongeveer vergelijkbaar 
met het techniekplein dat wij krijgen in de nieuwbouw. Met docent Fons van 
Heesch van het Baanderherencollege, die ons de rondleiding gaf, hebben we 
afgesproken contact te houden. Als we in de nieuwbouw zitten zullen we hem 
uitnodigen om eens bij ons te komen kijken. 
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Bijlage 4. Enquête stagebedrijven 
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Bijlage 5. Vragenlijst over de toekomst voor lager opgeleiden in de techniek 
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  Vragenlijst over de toekomst voor lager opgeleiden in de techniek 
 
 

1. Welke ontwikkelingen worden er tot 2020 verwacht op de technische arbeids-
markt voor functies op MBO niveau 1 en 2? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
2. Hoe tevreden zijn werkgevers over hun huidige werknemers op MBO niveau  

1 en 2 op een 5 puntschaal van zeer ontevreden tot zeer tevreden? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
3. Welke werkzaamheden voeren deze werknemers nu uit? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
4. Voorziet het bedrijfsleven een verschuiving in die werkzaamheden naar 

2020? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

5. In welke mate blijft de vraag naar de huidige werkzaamheden en functies 
naar de mening van het bedrijfsleven in de toekomst bestaan? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

6. Wat zijn de huidige drijfveren van werkgevers voor het aannemen van deze 
werknemers? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

7. Zien werkgevers mogelijkheden om deze groep blijvend te positioneren op de 
arbeidsmarkt (welke rol zien zij voor zichzelf, welke voor het reguliere 
onderwijs en specifieke toeleidingstrajecten?) 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

      
 
 


