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High potentials tussen wal en schip

“Praktijkonderwijs is eindonderwijs”, vertelde een onderwijsadviseur mij in 2007. Kort daarvoor 
was ik begonnen aan het stageproject Samen Doen om voor 40 leerlingen van praktijkscholen 
in Amsterdam stageplekken te zoeken in de detailhandel. Ik had nog nooit van de praktijk-
school gehoord. Hoezo eindonderwijs? Wat moeten die kinderen dan? Werken dus, want leren 
uit boeken kunnen ze niet en daarom zitten ze op een praktijkschool. Daar kwam het kort 
gezegd op neer.

Meer BOL dan BBL
In die vier jaar stageprojecten heb ik ruim honderd leerlingen begeleid van allerlei pluimage. 
Leerlingen uit Amsterdam-Noord en Nieuw West die tot dan toe nauwelijks verder waren geko-
men dan hun stadsdeel, die de Kalverstraat niet kenden. Leerlingen die hun wortels hebben lig-
gen in Afghanistan, Ghana, Burundi, Angola, Guinee, Indonesië, Libië, Kameroen en de Domini-
caanse Republiek, naast de al bekende populatie van de Antillen, Suriname, Marokko en Turkije. 
Uiteraard blakende blonde leerlingen van Nederlandse afkomst, en inmiddels verschenen ook 
de eerste Poolse jongeren. Soms waren leerlingen nog maar drie jaar in Nederland, de zogehe-
ten nieuwkomers, maar de meesten zijn hier gewoon in Nederland geboren en opgegroeid. 
Een belronde bij de leerlingen van mijn eerste lichting stagiaires 2006 – 2007 leert dat een 
groot aantal een opleiding op mbo 2 heeft gehaald. Minimaal tien van de veertig leerlingen 
volgt momenteel les op mbo 3, met ambities voor niveau 4. Op een enkele leerling na volgen ze 
allemaal een BOL opleiding (theorie) en geen BBL (werkend leren). 

Procedures belangrijker dan mensen
Leerlingen die inmiddels met succes vervolgonderwijs op het mbo volgen, zijn bepaald niet 
positief over hun praktijkschool. Ze voelden zich er niet thuis en niet serieus genomen. Tugba 
(17), bijna klaar met mbo 3: “Een juffrouw zei in de klas “Jullie zijn dom”, Ik wilde heel snel 
weg. Ik vond het er niet leuk, maar ik had geen andere keus. Ik heb er nooit goed onderwijs 
gekregen, en nauwelijks les. Op het mbo heb ik alleen met Engels moeite gehad. Wacht maar 
tot ik mijn diploma heb, dan ga ik terug. Ik weet wel dat ik niet dom ben.” Faissal (20) zegt dat 
hij van zijn meester geen examen mocht doen voor mbo 1 omdat hij een aantal keer te laat 
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“Ik wist dat ik meer kon”
Dunya (19 jaar) wil niet met haar echte 
naam genoemd worden. Naar haar 
idee was ze snel afgeleid, een dromer, 
en moest ze daarom naar een speciale 
basisschool. In het stageproject was 
ze de lastigste leerling van het gehele 
gezelschap, tot ze stage mocht lopen 
in een kinderdagverblijf. Daar ging 
de knop om. Het kostte veel moeite 
om vervolgens toegelaten te worden 
op mbo 2, maar haar motivatie gaf 
de doorslag. Werkstukken maken, 
presentaties geven en huiswerk maken 
waren vervolgens echt moeilijk. Dunya 
zegt: “Ik ben pas echt begonnen met 
leren op het mbo, al die jaren daar-
voor heb ik bijna niets meegekregen. 
Ik dacht vaak: ‘Shit, had ik maar op 
een gewone school gezeten. Het is een 
wonder dat ik verslagen kan maken”. 
Engels vond ze makkelijk. “Ik keek naar 
Engelse soapseries op de tv zonder 
ondertiteling”. Inmiddels zit Dunya in 
het tweede jaar van SPW (mbo 3) en 
haalt hoge cijfers. Ze wil zeker door 
met mbo 4 en iets doen met probleem-
jongeren. Ze vertelt dat ze een tijd echt 
depressief is geweest: ‘Ik wist dat ik 
meer kon”. Ze wil niet op de foto “Ik 
schaam me als mensen weten dat ik op 
de praktijkschool heb gezeten”.

Is een praktijkschool nog steeds eindonderwijs? Na vier jaren ervaring als 
vakmentor heb ik ontdekt dat er op een aantal Amsterdamse praktijkscholen 
een reservoir aan enthousiaste jongeren is. Zij stromen door naar mbo 2, 3, 4 
of zelfs het hbo. Voor deze leerlingen is er sprake van een groot leed dat voor 
hen praktijkschool heet. 
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was gekomen op stage, terwijl zijn praktijkopleider het goed vond. “Leraren komen voor elkaar 
op en luisteren niet; ze houden de leerlingen laag”. In februari is hij klaar met mbo 3 Zakelijke 
Dienstverlening. 

Het is pijnlijk wanneer mentoren beslissingen nemen voor leerlingen zonder naar ze te luisteren. 
Wat voor boodschap geef je ze dan mee? Dat ze er niet toe doen, dat ze niet belangrijk zijn, en 
dat hun mening niet telt? Terwijl het in veel gevallen om kwetsbare zorgleerlingen gaat die vaak 
alleen de school hebben waar ze op terug kunnen vallen. 

Niet (h)erkend talent
Een leerling die graag op de Albert Cuypmarkt stage wilde lopen, kreeg van zijn docent, zonder 
opgave van redenen, eerst te horen dat het niet mocht. Uiteindelijk mocht het en ontpopte hij 
zich als professor blackberry in de marktkraam voor mobiele telefoons. 
Naar competenties bij bijvoorbeeld bijbaantjes kijken mentoren trouwens helemaal niet. 
Bijna hilarisch en exemplarisch is de ervaring met een mentor die bij mij verhaal kwam halen 
omdat een leerlinge nog twee afwasbeurten in de spoelkeuken van een ziekenhuis moest 
inhalen als onderdeel van de arbeidstraining. Het meisje draaide al een half jaar succesvol stage 
bij de Vero Moda. 

Ik heb ook meegemaakt dat leerlingen die het op school in het vierde jaar heel goed deden en 
aangaven eerder van school te willen, in vijf minuten werden afgeserveerd door hun docenten. 
Ze moesten in het vijfde jaar het PrO/ROC 1 klasje volgen, en zich dus weer bewijzen. Zo worden 
procedures belangrijker gemaakt dan de belangen van jonge mensen. Een aantal van hen had 
echter genoeg eigenwaarde en de moed om hun eigen pad te kiezen; ze konden bij Dierver-

zorging en het Hout- en Meubileringcollege 
instromen op mbo 2.
Hoe is het mogelijk dat deze leerlingen ooit 
een indicatie voor praktijkonderwijs hebben 
gehad? Dat is toch alleen voor leerlingen met 
een leerachterstand van drie jaar of een IQ tot 
ongeveer 75? 

Niet knuffelen maar buffelen
Roelof Appelhof, stagebegeleider aan Prak-
tijkschool De Bolster in Groningen, is zeer 
verbaasd dat zoveel Amsterdamse leerlingen 
doorstromen naar mbo 2, 3 of 4. Hij kan zich 
dat niet voorstellen van praktijkschoolleerlin-
gen. ”Ik herken me niet in deze situatie of de 
situatie in Noord Nederland. Er is hier natuurlijk 
een minder groot allochtonenaanbod. Maar 
het aantal is veel te hoog…. Wat voor leerlingen 
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Doorstroomcijfers
De doorstroom naar het Amsterdamse mbo is 
gestegen van bijna 50% in 2006/07 tot 75% in 
2008/09. Vier jaar geleden stroomde 1/3 deel van 
de PrO-uitstromers door naar een BOL-opleiding en 
1/6 deel naar een BBL. Het aandeel BOL-deelnemers 
is inmiddels gestegen naar 60%. Nog eens 15% 
van de PrO-schoolverlaters kiest voor de combinatie 
arbeid en BBL-opleiding. Zo komt in het laatste school-
jaar de uitstroom naar het mbo uit op 75%.
In 2006/07 is door 28% een startkwalificatie 
gehaald. Dit aantal kan nog groeien. Een enkele leer-
ling stroomt door naar niveau 3.

Bron: PrO Uitstroommonitor Amsterdam
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zijn dat dan”, vraagt hij zich af. “Er moet iets fout 
gegaan zijn bij de aanmelding van de basis-
scholen én bij de screening en toelating door 
de praktijkschool. Praktijkscholen moeten zeer 
kritisch zijn, zeker met allochtone leerlingen. 
Als leerlingen bovenmatig presteren behoor 
je ze een andere route aan te bieden. Van onze 
leerlingen haalt 40 – 50 % met hangen en 
wurgen niveau 1, en gaat hooguit 10% door 
naar mbo 2.” 
Tom Thomassen van de praktijkschool Rot-
terdam Noord onderschrijft de mening van 
zijn Noordelijke collega. Hooguit een enke-

ling haalt mbo 3. “Het is niet knuffelen maar 
buffelen voor onze leerlingen die naar het 
roc gaan. Daar krijgen ze opeens te maken 
met prestaties en reflectieverslagen. Als een 
leerling uitgekeken is op onze school geven 
wij een positief advies. Maar het komt ook voor 
dat leerlingen jarenlang geen meter vooruit 
komen en pas op het roc op gang komen, dat 
ze een enorme boost krijgen.” 

Verdebiliseren
Jo Happee is studieloopbaanbegeleider van 
mbo 2 leerlingen op het ROC van Amsterdam 
(Noord) en heeft jarenlang op een praktijk-
school les gegeven. Hij vindt dat leerlingen 
op de praktijkschool in een bepaald stramien 
gezet worden en bemoederd. “Als een kind 
niet wordt uitgedaagd, komt er niets uit en 
dan ontstaat er een self fulfilling prophecy”. Zijn 
grove schatting is dat 25% van de leerlingen 
zou kunnen excelleren op mbo 2. Ondanks alle 
goede bedoelingen met passend onderwijs en 
individuele ontwikkelingsplannen is Jo Hap-
pee niet optimistisch want het zijn de mensen 
op de praktijkschool die moeten veranderen 
en “die doen al jaren het zelfde kunstje.” 
Schoolleiders zouden daarom voor docenten 

Docenten doen  
al jaren het  

zelfde kunstje

Vechten
Chin (24) is aan het blokken voor zijn tentamens op het hbo en doet de studie Media/
Informatie en Marketing. Bij hem thuis spreken ze altijd Chinees. Hij was stil en sprak 
niet zoveel. “Omdat ik een achterstand had, dachten ze dat ik slecht kon leren. Weet je 
hoe het is om ergens heen te moeten gaan waar je je niet thuis voelt?” Hij moest naar de 
lom-school. “Mijn ouders spraken geen Nederlands en die konden ze dus alles wijsma-
ken. Het begon meteen al fout; je kunt een persoon zo ongelukkig maken. Mijn zelfver-
trouwen werd aangetast; hoe kun je nog iets bereiken? Je staat er alleen voor en je weet 
niet welke kant je op moet”. Op de praktijkschool, waar Chin door een aantal mensen 
gestimuleerd werd, mocht hij naar het PrO/ROC klasje, en dat was een grote eer. Maar 
hij was er ook bang van, een nieuwe stap, een onbekende plek, hij kende niemand. De 
methode van leren, praktijkopdrachten maken en op tijd inleveren. De overstap van de 

praktijkschool naar het roc 
vond Chin heel zwaar. “De 
stages waren vervelend, de 
mensen verwachtten niet 
veel van mij.” Hij moest 
een jaar lang continu bij 
de paskamers staan en 
aanvullen. Hij vond het niet 
leuk, voelde zich gebruikt 
en was heel moe. Via mbo 
2 ging hij naar mbo 3 en 
4. “Ik heb er hard voor 
moeten werken, je moet er 
voor vechten, anders krijg 
je het niet. Je moet in jezelf 
blijven geloven. Mensen 
laten je misschien in de 
steek, maar laat jezelf niet 
in de steek.”

“Ik ben 
blij dat ik 
eindelijk de 
dingen kan 
doen die 
ik wil, na 
zoveel jaar 
vechten”
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ook het leren moeten faciliteren, niet alleen 
voor leerlingen. 
Terwijl Happee praat, duikt Nawieda op. Ze 
vertelt dat zij, haar oudere zus en een nicht 
op een praktijkschool in de regio Amsterdam 
hebben gezeten. Haar zus (23 jaar) werd in 
het derde jaar getest en mocht toen naar het 
vmbo, samen met haar nicht. Het blijkt dat 
beide momenteel onderwijs volgen in het 
eindexamenjaar van mbo 4, Sociaal Maat-
schappelijk Dienstverlening. Ze lopen stage bij 
het UWV.
De onderwijsadviseur die mij in 2007 zei dat 
praktijkonderwijs eindonderwijs is, noemt de 
situatie schandelijk. “Jongeren met potentie 
zijn aan het verdebiliseren en hebben onte-
recht op de praktijkschool gezeten. Het zou 
interessant zijn om deze leerlingen nog een 
keer te toetsen om te zien welk IQ ze nu heb-
ben. De vraag moet zijn hoe je kan voorkomen 
dat deze “High Potentials” op praktijkscholen 
zitten.” 

Machteloos
Faalt het systeem ergens? Afgezien van de 
toetsing bij de indicatie moeten er op de prak-
tijkscholen zelf momenten zijn waarop cor-
rectie plaats vindt als een leerling bovenmatig 
presteert. Zo niet in de eerste jaren van de 
praktijkschool, dan toch zeker in de midden-
bouw. Uiteraard is een inspirerend leerklimaat 
op school een noodzakelijke voorwaarde 
zodat een leerling een ontwikkelingsperspec-
tief wordt geboden en het vuurtje wordt ont-
stoken. Waarschijnlijk hadden slechts een paar 
vragen aan de leerling meer helderheid kun-
nen brengen: “Voel je je thuis op deze school? 
Heb je het gevoel dat je meer kan dan je nu 
laat zien?” En “Wat zou je anders willen?” Tot 
groot verdriet van de jonge kinderen en hun 
ouders, die meerdere keren beschrijven hoe 
machteloos ze zich hebben gevoeld, zijn 
deze vragen aan hen nooit gesteld. 
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Frustraties
Edward (18) en Sytse (17) hebben in 2008 en 2009 mee gedaan met het stageproject en 
kwamen bij de Jack & Jones terecht in de Kalverstraat. Beiden vielen meteen op omdat ze vlotte 
en beleefde jongens zijn. Sytse was ambitieus en wilde zo snel mogelijk naar het mbo omdat hij 
geen zin had in het PrO/ROC klasje waarbij hij drie dagen per week stage zou moeten lopen. 
Maar in Amsterdam wordt het vrij aanmelden op een roc ontmoedigd door de zogenoemde 
Kernprocedure II. Leerlingen worden zonder positief advies van de eigen school niet toegelaten 
op het roc, ondanks de veronderstelde drempeloze instroom. Na de nodige frustraties kon Sytse 
gelukkig terecht op het ROCvA in Amsterdam Noord. 
Via het digitaal leersysteem kon hij zijn eigen route plannen en dus versnellen. Nog voor de 
herfstvakantie haalde hij zijn mbo 1 en korte tijd later zijn mbo 2. Sytse doet zijn best om dit 
jaar nog mbo 3 te halen en wil het volgend schooljaar naar het mhbo; “Ik weet zeker dat het 
me gaat lukken. Ik doe het helemaal voor mezelf omdat ik het leuk vind, en niet om de praktijk-
school te laten zien dat ze zich goed kunnen vergissen.” 

Betutteling
Edward begint in februari met mbo-3, wil daarna International Business gaan doen en dan 
naar het hbo, als het kan. Hij heeft spijt dat hij niet net als Sytse meteen naar het roc is gegaan 
want op zijn school werd gezegd dat het beter was om daar nog een jaar naar het PrO/ROC 
klasje te gaan. Hij heeft nog een extra jaar op niveau 1 les gehad terwijl zijn werkniveau al 
veel hoger lag. Edward: “Je wordt gewoon 
bang gemaakt op school dat het je niet 
gaat lukken en ze doen alsof je het niet 
kan” De shopmanager van Jack & Jones 
vindt dat Edward door zijn stagebegeleider 
als een vijfjarig kind werd toegesproken. 
“Ze was heel verrast hoe goed Edward het 
deed, terwijl ik dacht ‘praat vijf minuten met 
die jongen dan weet je wat voor vlees je in 
de kuip hebt.’ Hij is bijzonder blij met Sytse 
en Edward, “ze draaien 300% meer omzet 
vergeleken met de eigen medewerkers, het 
zijn echt toppers”. Beide jongens hebben 
nu een betaalde stage bij Jack & Jones. 

Edward begint in februari met mbo 3 en wil 
International Business gaan doen. 

“Geef leerlingen 
kansen, kijk wie 

serieus is, en 
laat ons verder 

stromen”Samen Doen was een gezamenlijk project van het  

Kenniscentrum Handel en de gemeente Amsterdam om 

de kansen van jongeren op een startkwali!catie"te"ver-

groten."Meer informatie bij Annemie Wortelboer, training 

en advies, praktijkscholen@gmail.com.


